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1.1. Aurkezpena. Ongietorria 

Iñaki Arriola López, Alokabideko presidentea
Patricia Ainhoa Val Hevia, Alokabideko zuzendari nagusia

2021 urte konplexua izan da, krisi sanitarioak eragindako ondorio sozial eta ekono-
miko negatiboek eraginda; izan ere, guztiok uste baino gehiago luzatu dira.

Aldi aztoratua izan da, eta etxebizitza ezinbesteko figura da bizi-baldintza egokiak 
garatzeko ingurune pertsonalari eta profesionalari dagokionez. Alde horretatik, 
alokatzeko erregimeneko etxebizitza-eskaerak gora egin du, bereziki sektore be-
hartsuenetan, baina baita merkatu askean konponbideak aurkitzen ez dituen gure 
sozietatearen geruza ertainetan ere.

Eskaerari eta horren inguruko erronkei erantzuteko Eusko Jaurlaritzako Lurralde 
Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailak 2021-2023 Etxebizitzaren Gida Plana onetsi 
zuen, erkidegoko etxebizitza-politika publikoen oinarrizko gida gisa. 

Partaidetza- eta lankidetza-prozesu baten bidez, hausnarketa partekatua egin ahal 
izan da, eta herritarrek, oro har, eta etxebizitzaren arloko adituek egindako iritzi eta 
ekarpen guztiak jaso ahal izan dira. 

Alokabidek, alokairu-politikaren bidez etxebizitzaren funtzio soziala garatzeko Eus-
ko Jaurlaritzaren funtsezko tresna den aldetik, Gida Plana egitean parte-hartze ak-
tiboa izan du, eta, aldi berean, plan horretan ezarritako jarduketa estrategikoak gau-
zatzean protagonismo garrantzitsua izango du. 

Zentzu horretan, Alokabidek kudeatutako alokairu babestura bideratutako etxebi-
zitza parkearen gorakadak gora egiten jarraitu du nabarmen 2021. urtean. Bizigune 
Programa oinarri hartuta ( jabe partikularrek, erakundeek eta instituzioek lagatako 
7.000 etxebizitzen kopuru historikora iritsi da), babes publikoko sustapen berriak eta 
zuzkidura-bizitokiak izateak alokairu babestuaren eskaintzak gora egitea eragin du, 
eta 15.500 etxebizitza baino gehiago lortu dira.

Alokabideren xedea da etxebizitza horiek okupatzen dituzten erabiltzaileei zerbitzu 
egokienak eskaintzea, banaka zein komunitate mailan. Horretarako, egungo egoera 
konplexuan sortzen diren behar berriak bete nahi dira proiektu, ekimen eta progra-
ma berritzaile eta berrien bidez.

Behar horien artean gazteen emantzipazioa dago, eta horretarako Gaztelagun Pro-
grama oinarrizko tresna bihurtu da. 2021ean amaitu da laguntza horien hiru urteko 
hasierako zikloa, eta, horri esker, 4.100 pertsonak baino gehiagok laguntza ekonomi-
koa jaso ahal izan dute. Horrek neurri batean arindu egin du lan-ezegonkortasunak 
eta alokairuen prezio altuak zigortutako kolektibo baten gizarte-premia.

Arrakasta ikusita, programa hori 2022an Eusko Jaurlaritzako laguntzen eskemaren 
barruan egiturazko elementu bihurtuko da. Berrikuntza garrantzitsuak gehituko dira, 
eta horien bidez eskakizunak malgutuko dira eta gazte gehiagori denbora gehiagoz 
emango zaie laguntza horiek eskuratzeko eta estaltzeko aukera.

Halaber, aipatu behar da Alokabidek Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Plana ZTBP 
2020-2030 ekimen estrategikoan izan duen paper garrantzitsua, ZERO Plus planaren 
bidez (hasierako ZERO Planaren jarraipena). ZTPB 2020ren helburua alokairu publi-
koko etxebizitza eraginkorra eta irisgarria zen, baina orain helburua etxea da, etxebi-
zitza atsegina, bertakoa izateko tokia. 

Ekimen estrategiko berri honi aurre egingo diogu alokairuko etxebizitza publiko 
baten lelopean, non berrikuntza funtsezkoa izango den etorkizuna definitzeko, eta  
teknologiak maizterraren zerbitzura egon behar du bere bizi-kalitatea hobetzeko eta 
klima-aldaketaren eta desberdintasunaren erronkari aurre egiteko, hezkuntzaren al-
deko apustua eginez. Eta modu gizatiartuagoan egin nahi dugu, uneko etxebizitza 
publikoko parkeari buruz eta behar ditugun etxebizitzei buruz hausnartuz: inklusi-
boak, ingurunearekin konektatuak, balio anitzekoak eta erosoak.

Eusko Jaurlaritza estatu-mailako erreferente bihurtu nahi dugu, etxebizitza publi-
koko erabiltzaileei aurrera egiteko aukera ematen diena, eta ziurgabetasunak mar-
katutako etorkizunerako etxebizitza eskaintzeko prest dagoena.
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1.2. Alokabideren bilakaera.  
Nondik gatoz.  

Alokabideren une garrantzitsuak, herritarrei ematen zaien 
zerbitzua hobetzeko etengabeko bilakaeran:

2000  Alokabideren sorrera.

2002  Alokabideren hasiera operatiboa, hasierako 230 etxebizitzak alokatzea. Bizi-
gune etxebizitza hutsa mobilizatzeko programaren hasiera. 

2005  Eusko Jaurlaritzaren enkargua etxebizitza-parkea kudeatzeko.

2006-2007  SPGVA sortzea, Eusko Jaurlaritzaren sozietatea (% 100 publikoa). ISO 
9001 ziurtagiria lortzea, Kalitatea kudeatzeko sistemaren eskutik eta ISO 
14001 ziurtagiria lortzea, ingurunea kudeatzeko sistemaren eskutik.

2009  20.000 alokairu-kontratu EAEn.

2010-2011  Alokabide publiko egitea eta Alokabide eta SPGVA batzea.

2012  Eragile laguntzaileak ASAP programan.

2013  Bizigune dekretu berria definitzen laguntzea. 

Berokuntzako eta ur beroko aurreordainketako sistema, konponke-
ta-hornitzaileen erregistroa eta gizarte-laguntzako kanpo-zerbitzuak 
abian jartzea.

2014  Kutxabankekin hitzarmena sinatzea alokairuko etxebizitzak lagatzeko.
Webgune berria abian jartzea.

2015  “Pisu partekatuak” kudeatzeko programa abian jartzea. 

Bizigune Programaren publizitate-kanpaina abian jartzea eta udalekin 
egindako hitzarmenak sinatzea, etxebizitza hutsa alokatzea sustatzeko. 

Gardentasun-ataria argitaratzea.

2016  12.000 etxebizitza kudeatu. 
Bezeroa Erdigunera proiektua abian jartzea. 
Alokabideko Emakumeen eta Gizonen berdintasunaren I. plana.

2017  MBS Navision kudeatzeko aplikazio informatikoa berrezartzea. 
Prozedura judizialen aurkako lankidetza-protokoloa, horiek hautemateko, 
prebenitzeko, koordinatzeko eta horien aurrean jarduteko.

2018  IPobrezia energetikoko proiektu pilotua ezartzea.
Eusko Jaurlaritzaren Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Planean (ZTBP) 
parte hartzea.
Erkidegoaren Diagnostikorako proiektuak martxan jartzea eta Erkide-
goaren Esku hartze Proiektuak egonkortzea. 

2019  Emantzipaziorako laguntzak kudeatzen hastea, Gaztelagun Programaren 
bitartez.
Zero Plana bukatzea eta entregatzea eta Eusko Jaurlaritzaren Zientzia, Tek-
nologia eta Berrikuntza Plana (ZTBP) ixtea, 2018-2020 deialdian. 
Alokabidek aktiboki parte hartzea e-Lagun proiektu pilotuan (gizarte-la-
guntzako etxebizitzako laguntza energetikoa), Etxebizitza eta Arkitektura 
Zuzendaritzako Alokairu Batzordean, Eusko Jaurlaritzako Iraunkortasun 
Batzorde Teknikoan eta tailer, jardunaldi eta web-mintegietan.
Esku hartze Soziokomunitarioen Proiektu eredu desberdinen estandariza-
zioa. 
Bizikidetzaren eremuan gizarte-laguntza kudeatzeko eredu teorikoa birde-
finitzea.
Okupazioaren fenomenoari modu intentsiboan heltzea, barne-protokolo 
baten bidez eta erakundeen arteko koordinazio-sare bat sortuz.

2020  SalesForce bezeroen kudeaketarako aplikazioa martxan jartzea.
Covidak eragindako krisi sanitarioaren ondoriozko alokairurako  
laguntzen kudeaketa abian jartzea.
Eusko Jaurlaritzaren Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Plana (ZTBP) 
irekitzea, 2020 2030 deialdian. 
World-Changing 2020 AEC Excellence Awards nazioarteko sari  
ospetsuetarako izendapena, etxebizitza publikoa kudeatzeko BIM meto-
dologia erabiltzeari buruz.
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Alokabidek honako ekimen hauetan parte hartzea: Hidrogenoaren 
Euskal Korridorea (H2C Corridor), EUROPEAN GREEN DEAL proiektua, 
Eraginkortasun Energetikoari eta Jasangarritasunari buruzko Europako 
Biltzarra (EESAP11) eta Eraikunek eta Caviarrek antolatutako Eraikuntza 
Aurreratuari buruzko Nazioarteko Laugarren Kongresua CICA 4.
Alokairuko parke publikoaren bizikidetza-araudia sortzea.
Euskal Herriko Unibertsitatearekin eta GIZAGUNE erakundearekin ba-
tera, errentarien komunitateen profil sozialaren diagnostikoak egiteko 
metodologia/lan-eredua garatzea eta ezartzea.
COVID-19aren agertoki kritikoan, laguntza, koordinazio, esku-hartze eta 
euspen sozialeko programak eta sistemak jorratzea, aurrez aurrekoak ez 
diren tresnekin eta intentsitate handiko agertoki gatazkatsuekin.

2021  CGaztelagun 2019-2021 laguntzen proiektua ixtea eta egiturazko laguntza 
programa bat abian jartzea.
ZERO Plus EKIMENA abian jartzea.
Donostiako (Iturritxo-Ategorrieta) eraikin bat birgaitzeko lehen proiektu 
pilotua amaitzea.
AVS 2020 Sariak Sevillan, 2021eko urriaren 28an. Alokabidek lehenen-
go accesita lortu zuen “Zero Plana: alokairuaren eraginkortasun handia” 
jarduketarengatik etxebizitzen parke sozialaren administrazio- eta ku-
deaketa-arloko jarduketa onenaren kategorian.
COVID-19ak eragindako alokairu librerako laguntzan hedatzeko ku-
deaketa.
2021-2024 ziklo estrategikoa martxan jartzea.
PertsonALK-i martxan jartzea (langileen ataria).
Hautaketa-prozesuak digitalizatzea Alokabidenplegu martxa jartzearen 
bidez.
Antolakuntza-egitura berriro diseinatzea.

1.3. Cierre de ciclo 2018-2020 y 
Plan de gestión 2021.
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1.3. 2018-2020 zikloa ixtea eta 
2021 kudeaketa-plana.

2018-2020 PLAN ESTRATEGIKOAREN BETETZE MAILA - % 90,8

Ardatz 
zk.

ARDATZA 2018 2019 2020

1

EGP 2018-2020ren aldeko apustu gisa 
etxebizitza publiko eta pribatuen mobilizazioa 

sustatzea alokairurako etxebizitzen parkea 
areagotzeko, etxebizitzaren funtzio sozialari 

erantzute-aldera

% 30 % 32 %100

2

Etxebizitzaren berrikuntzan aurrera egitea, EGP 
2018-2020an jasotako irizpideen araberako 

eskaeraren beharrizanei egokitzen diren eredu 
berriak bilatuz eta ezarriz

% 0 % 22 % 93

3
EGP 2018-2020rekin lerrokatutako Alokabidek 

kudeatzen duen etxebizitza parkearen 
kudeaketan gizarte alderdia bultzatzea

% 97 % 97 % 87

4

Alokairurako etxebizitzen parkearen egokitzea 
sustatzea, EGP 2018-2020an ezarritakoaren 

araberako kolektiboen beharrizanei 
erreparatuta, gizarte funtzioan aurrera egiteko

% 92
% 

100
% 

100

5
Alokairurako etxebizitza babestuen kudeaketa 
eraginkorrean aurrera egitea, gizarte funtzioan 

aurrera egiteko
% 38 % 38 % 81

6
Alokabide garatzea sozietate publiko eraginkor 

eta jasangarri gisa
% 45 % 60 % 85

PEren betetze-maila oso altua, pandemiaren egoera kontuan hartuta.

2021 KUDEAKETA-PLANAREN BETETZE-MAILA

KP 2018 2019 2020 2021

Betetze % % 92,5 % 81,9 % 79,6 % 65,0

KPren egikaritze-maila altua izan zen 2018-2020 ziklo estrategiko osoan, baina 2021ean 
apurtu egin zen pandemiaren ondorioek eragindako lehentasun berrien ondorioz, 
hala nola COVID laguntzen kudeaketak (alokairua ordaintzetik salbuestea eta alokai-

ru librerako laguntzak).

1.4. Xedea. Gure helburua. 

“Etxebizitza duina eta egokia behar duten pertsonei erantzun integrala emango zaiela 
bermatzea, eta horretarako alokairu eskuragarria eta etxebizitza-parkearen bizigarri-
tasun- eta jasangarritasun-baldintzak hobetzeko baliabideen eskaintza handituko 
da”. Hori da Etxebizitza eta Garraio Sailak 2021-2023 aldirako Etxebizitza Gida Planean 
ezarritako xedea.

Xede horretan parte hartuz eta lankidetzan arituz, eta ziklo estrategiko honetan gi-
dari gisa baliagarri izan daitekeen moduan, Alokabidek “zerbitzu batzuk eskaintze-
ko xedea ezarri du, behar duten kolektiboen etxebizitza-premiak asetzen direla 
bermatzeko, alokairu eskuragarriaren bidez (errentamendua eta prestazioak), bizi-
garritasun-, bizikidetza-, jasangarritasun- eta digitalizazio-baldintzak hobetuz, berri-
kuntzaren bidez, Etxebizitzaren Gida Planean deskribatutako helburuei erantzunez”. 
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1.5. Balioak. Gure lana.

Etxebizitzaren Gida Planak 2021-2023 ziklorako jarduketa balioak eta  printzipioak 
ezartzen ditu, eta Alokabidek bereganatzen ditu. Honako hauek dira:

JARDUKETAREN BALOREAK ETA PRINTZIPIOAK
EGP 2021-2023 eta Etxebizitzaren aldeko Itun Soziala 2021-2036

PERTSONAK

• Pertsonak erreferente 

estrategiko gisa

• Alokairuaren kultura 

eta euskal gizartean 

bizitzeko modu berriak

• Dibertsitatea eta tole-

rantzia

• Kohesio soziala

• Energia pobretasuna-

ren aurkako borroka

• Finantzazio nahikoa

• Fiskalitate mailakatua

• Ingurumen 

kontzientziazioa

ERAIKITAKO PARKEA

• Birgaitze osoaren kul-
tura

• Kalitatea, Berrikuntza 
eta Jasangarritasuna 
(Energia Efizientzia, 
Ekonomia Zirkularra 
eta Karbono Aztarna)

• Irisgarritasun 
unibertsala eta 
Bizigarritasuna 
(barrukoa + kanpokoa)

• Industrializazioa eta 
Sektore Digitalizazioa

• Kalitatea enpleguan 
eta trebakuntza profe-
sionala

GOBERNANTZA

• Babestutako etxebi-
zitzan inbertsioa He-
rrialdeko azpiegitura 
estrategiko gisa

• Zerbitzu publikoa eta 
lidergoa

• Administrazioa sinplifi-
katzea eta arintzea

• Gardentasuna, parte 
hartzea eta etengabe-
ko ebaluazioa

• Lankidetza publiko-pri-
batua

• Genero ikuspegia
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1.6. Estrategia. Nora goazen. 
Ziklo berri baten hasiera. 

LZiklo berri honetarako Alokabideren ikuspegia da “EAEn oinarrizko eragilea izatea 
etxebizitza publikoko politika garatzeko eta gauzatzeko. Era berean, Etxebizitzaren 
Gida Plana 2021-2023 betetzen lagunduko dugu, produktu- eta zerbitzu-zorro ego-
kia ezarri eta finkatu ondoren, Europa mailan erreferente bihurtuko gaituena”.

Horretarako, Etxebizitza Gida Planean (EGP) proposatutako honako ardatz estrategi-
ko hauetan sakonduko da:

21-23 EGPREN ARDATZAK ETA ESTRATEGIA

1

Euskadin arrazoizko alokairua sustatzea

1.1.   Babes publikoko etxebizitza parkea areagotzea; ekimen publikoan soilik alokai-
ruaren aldeko apustuarekin

1.2.   Arrazoizko etxebizitzara sartzea bermatzeko baliabide  eta prestazio sistema ga-
ratzea.

1.3.   Etxebizitza hutsak mobilizatzea

2
Bizitegirako eraikin parkearen gaineko ekintzak

2.1.  Eraikin  eta etxebizitza parkea birgaitzea

2.2. Eraikuntzan eta birgaitzean kalitatea, berrikuntza eta jasangarritasuna sustatzea

2.3. Eraikuntzaren sektorea eta enpleguaren kalitatea indartzea

2.4.  Hiria Birgaitzeko Hirigintza Sozietateekin, udalekin eta etxebizitzako sozietate pu-
blikoekin koordinatzea, herritarrak hobeto artatzeko eta eragile birgaitzailearen 
eta birgaitze osoaren figura sustatzeko.

3
Erakundeen gobernantza  eta koordinazio sistemak

3.1.   Gobernantza- eta jarraipen sistema

3.2. Zerga  eta finantza politika babes publikoko bizitegi sistema garatzeko

3.3. Etxebizitza politiketan koordinazio sistemak
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2. PERTSONEN ZERBITZURA. 
BOKAZIOA ETA 

ERANTZUKIZUNA.  
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Pertsonak dira Alokabideren izateko arrazoia: adjudikaziodunak, maizterrak, ja-
beak, interesdunak, alokairurako laguntza ekonomikoak eskatzen eta jasotzen di-
tuztenak, eta sozietate honetan lan egiten dugun eta parte hartzen dugun pertsona 
guztiak, baita beste erakunde, enpresa eta entitate batzuetako gainerako pertsonak 
ere. 

2.1. Bezeroak. Norentzat gauden.

2.1.1. Alokabideren bezero motak
•	 Alokairuaren adjudikaziodunak

•	 Alokairuko etxebizitzetako maizterrak

•	 Gizarte-alokairurako etxebizitzak lagatzen dituzten jabeak (Bizigune eta Asap 
programen bidez)

•	 Alokabidek etxebizitzak lagatzen dizkien entitate eta erakundeak

•	 Bigarren transmisioetako babes ofizialeko etxebizitzen saltzaileak eta erosleak

•	 Udalak, Eusko Jaurlaritza eta Alokabidek kudeatzen dituen beste etxebizitza-par-
keen erakunde batzuk

•	 Alokairurako etxebizitzak lagatzen dituzten finantza-erakundeak

•	 Maizterren komunitateak

•	 Etxebizitza libreko alokairurako laguntzetan interesa duten pertsona gazteak 
(Gaztelagun programa)

•	 Pandemiaren ondorioz egoera ekonomikoa murriztuta duten etxebizitza libreen 
errentariak (alokairu libreko laguntzak) 

•	 Eta… gizarte osoa, oro har

2.1.2. Alokabidek 2021/12/31n kudeatzen 
dituen alokairu motak.

Etxebizitza kopurua

15.570
Garaje kopurua 

8.083
Trasteleku kopurua

7.684

Gaur gaurkoz parkeko pilatutako etxebizitzak

Bizigune

Alokabide

EJ-GV

Hirugarrenak

ASAP

Parkerik 
gabe

Hondarribia

145 (0,93%)

7.001 (44,96%)

3.711 (23,83%)

4.617 (29,65%)
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2.1.3. Bezeroekiko harremana.

Alokabiden komunikaziorako eta arretarako hainbat kanal daude, etengabe 
moldatzen, garatzen eta hobetzen direnak. Horren bidez gure bezeroekiko harreman 
erosoa eta hurbila izatea dugu helburu:

•	 Telefono bidezko deia

•	 Aurrez aurreko arretarako bulegoak euskal hiriburuetan 

•	 Erakundearen webgunea (informaziorako eta hainbat izapide kudeatzeko: admi-
nistrazio-izapidetze elektronikoko zerbitzuetarako sarbidea, ordainketa pasabi-
dea, etxebizitzan onartua izateko chatbota…)

•	 Erakundearen mezu elektronikoak…

•	 SMS mezuak sakelako telefonoetara

•	 Izapidetze elektronikoa Tramitaguneren bidez

Gainera, herritarren arretarako beste eremu batzuekiko koordinazioa bultzatzen ja-
rraitzen dugu (Arartekoa, Zuzenean, KzGune, Kontsumobide, udaletako herritarren 

arretarako sailak, etab.), gure bezeroei izapidetzeak errazteko eta beharrezkoa ez de-

nean lekualdatzea saihestuz. 

Pandemiak eragindako egoeraren ondorioz gure bezeroei eskaintzen diegun zuzene-

ko arretako eredua berriro doitu eta egokitu behar izan genuen:

•	 Alde batetik, aurrez aurrekoak ez diren kanalak bultzatzen jarraitu dugu, izapideak 

eta kontsultak ahalik eta modu eraginkorrenean ahalbidetzeko (posta bidalketak, 

posta elektroniko bidezko komunikazioa, giltzak/dokumentazioa entregatzeko 

eta jasotzeko mezularitza-zerbitzua, SMSak bidaltzea, etab.)

• Bestalde, gure instalazioetan beharrezkoak diren segurtasun-neurri guztiek in-

darrean jarraitu dute, Alokabideko bulegoak bezeroarekin izapideak egiterakoan 

aurrez aurreko presentzia beharrezkoa denean erabiltzeko.

2.1.3.1. Telefono bidezko arreta 

Zerbitzu horri esker Alokabiden jasotzen ditugun kontsulta edo eskaerak bideratu 

ahal ditugu. Prozesua honako hau da: bezero batek gure edozein arretarako telefo-

notara deitzen duenean (bere premiaren eta behar duen zerbitzuaren arabera), lehen 

mailatik arreta ematen zaio une horretan bertan bere kontsulta konpontzen saiatze-

ko, eta kontsultak edo eskaerak arreta espezializatuagoa edo administrazio-izapide-

ren bat behar badu, bigarren mailara pasatzen da kudeatzeko. Horri esker kudeaketa 

arina eta eraginkorra da.

Komunikazio-kanal hori da gaur egun gizarteak eta, bereziki, Alokabidera jotzen duten 

bezeroek, gehien erabiltzen duten kanala:

•	 2020ko laugarren hiruhilekoan 36.742 dei jaso ziren, eta 2021. urtean zehar, berriz, 

140.651 dei, guztiak ezarritako arretarako ordutegiaren barruan (08:30-18:00, 

abuztuan izan ezik). Datu horrek agerian uzten du aurreko urtearekin alderatuta 

(131.924 dei) igoera nabarmena izan dela. Hori horrela izan da konfinamendu 

partzialen ondorioz ezin izan zirelako beste komunikazio kanalak erabili. 

Gaur gaurkoz lurraldeko pilatutako etxebizitzak

Bizkaia

Araba

Gipuzkoa

4.058 (25,9%)

7.304 (46,62%)

4.305 (27,48%)
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 Gainera, 2020an Alokairu Libreko Laguntza Programaren kudeaketa laguntzeko 

gaitu zen telefono-zenbakia mantendu da. Hori horrela, honako hau da 2021ean 

egin ziren deien banaketa:

- 944 044 708

 ALKren arreta orokorrerako telefono zenbakia; deien % 76,6 jaso zuen.

- 900 251 251

 Bizigune eta ASAP programetan interesa duten jabeentzako telefono-zenba-

kia; deien % 5,3 jaso zuen.

- 945 569 020 

 Gaztelagun programaren telefono-zenbakia; deien % 10,4 jaso zuen.

- 946 620 306 

 alokairu libreko laguntzentzako telefono-zenbakia; deien % 7,7 jaso zuen.

2.1.3.2. Aurrez aurreko arreta

Alokabidek herritarren esku jarri ditu hiru bulego, eta bertan aurrez aurreko arreta 

eskaintzen dute.

Honako hauek dira bezeroari harrera egiteko bulegoak:

•	 Gamarrako Atea 1A, beheko solairua (Boulevard Eraikina). 01013 Vitoria Gasteiz.

•	 Errotaburu pasealekua, 1, 7. solairua. 20018 Donostia-San Sebastián.

•	 Trenbideko Etorbidea 36, beheko solairua. 48012 Bilbo.

Alokabideren bulego nagusia:

•	 Gamarrako Atea 1A, 2. Solairua (Boulevard Eraikina) 01013 Vitoria-Gasteiz.
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Gure bulegoetan egiten diren jarduera nagusiak honako hauek dira:

•	 Bezeroen arreta zuzena: 2020ko azken hiruhilekoan 5.317 pertsona artatu ziren; 
2021. urtean, berriz, 28.515 pertsona baino gehiago etorri ziren gure bulegoetara. 

Gehien eskatzen diren zerbitzuak honako hauek dira: aurrez aurreko hitzorduetara 
bertaratzea, kontsultak egitea, kontratuak sinatzea, bileretan eta informazio-
hitzaldietan parte hartzea, dokumentazioa edo giltzak jasotzea edo entregatzea 
eta bestelako izapideak.

Guztira Urtarrila Otsaila Martxoa Apirila Maiatza Ekaina Uztaila Abuztua Iraila Urria Azaroa Abendua

28.515 1.834 1.716 2.526 2.114 2.718 2.914 2.465 1.850 2.194 2.488 3.106 2.590

Programatutako 
hitzordua

4.418 
15,5%

171 3,9%
257 
5,8%

299 
6,8%

267 
6,0%

325 
7,4%

397 
9,0%

469 
10,6%

231 
5,2%

436 
9,9%

490 
11,1%

630 
14,3%

446 
10,1%

Hitzordu gabeko 
bisita

9.591 
33.6%

671 7,0%
354 
3,7%

794 
8,3%

644 
6,7%

813 
8,5%

1.092 
11,4%

809 
8,4%

655 
6,8%

822 
8,6%

980 
10,2%

1.053 
11,0%

904 
9,4%

               Posta
10.284 

36,1%
684 
6,7%

823 
8,0%

997 
9,7%

817 
7,9%

1.109 
10,8%

1.023 
9,9%

843 
8,2%

709 
6,9%

577 
5,6%

710 
6,9%

1.011 
9,8%

981 
9,5%

Posta 
elektronikoa

134 
0,5%

2 
1,5%

13 
9,7%

4 
3,0%

19 
14,2%

10 
7,5%

16 
11,9%

15 
11,2%

11 
8,2%

9 
6,7%

18 
13,4%

9 
6,7%

8 
6,0%

Telefonoa 4.088 
14,3%

306 
7,5%

269 
6,6%

432 
10,6%

367 
9,0%

461 
11,3%

386 
9,4%

244 
6,0%

244 
6,0%

350 
8,6%

290 
7,1%

403 
9,9%

251 
6,1%
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•	 Gremioen, erakundeen eta lotutako entitateen deiak jasotzea eta bideratzea.

•	 Gure bezeroek posta-kutxetako postaren bidez bidaltzen diguten dokumenta-
zioa jasotzea eta izapidetzea.

•	 Identifikazio-txartelak eta B@kQ sinadura elektronikoa ematea, administrazio 
publikoen edozein eremutan modu elektronikoan izapidetzea ahalbidetzen due-
na. 2020ko urritik abendura arte 29 txartel sortu ziren, eta 2021ean, berriz, 1.097.

Orokorrean, honako hau da bulegoetako harrera-zerbitzuan egindako jardueren 
laburpena:

Sarrera kanalaren banaketa

Programatutako 
hitzordua

Hitzordu gabeko 
bisita

Posta

Telefonoa

Programatutako hitzordua

Hitzordu gabeko bisita

Posta

Posta elektronikoa

Telefonoa

Eboluzioa

1200

1000

800

600

400

200

0

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

36%

16%

34%

14%
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2.1.3.3. Web orria, inprimakia eta enpresako helbide elektronikoak

Web orri bat dugu (www.alokabide.euskadi.eus) bezeroentzat, hornitzaileentzat eta 

gure kudeaketa ezagutu nahi duen edozein herritar edo erakunderentzat. 

2021ean zehar web orri hori berriro diseinatu dugu, esperientzia hobetzeko xedez, eta 

edukia eta ulergarritasuna errazagoa eta erakargarriagoa egiteko. 

Jarraian, web orriko sarbide garrantzitsuenen datuak ikus daitezke:

WEB ORRIA 2020 2021

Bisita-kp. (saioak) 191.844 260.884

Orrialdeak / saioa 4,3 6,02

% errebotea % 34,99 % 20,65

Saioaren batez besteko denbora 03:17 minutu 03:11 minutu

Datuak kontuan hartuta ikus daiteke kanala geroz eta gehiago erabiltzen dela urtez 

urte:

• Bisita-kopuruak gora egin du: 2020an 191.844 izan ziren, eta 260.884 sarrera 

2021ean (% 36 gehiago)

• Web-orria bisitatzen duten pertsonek bilatzen duten informazioa eskuratzen 

dute; izan ere, hainbat orrialde kontsultatzen dituzte eta denbora asko ematen 

dute orri berean.

Komunikatzeko beste bide bat da Alokabideren web orrian eskuragarri dagoen harre-

manetarako inprimakia. Erabiltzaileak eskatzen diren datuak idatzi behar ditu aurre-

rago berarekin harremanetan jartzeko eta kontsulta ebazteko. 

Bide horretatik erregistratutako batez besteko eskaerak 144 izan dira azken hiruhile-

koan eta 2021ean.

Helbide elektroniko korporatiboei dagokienez, gure bezeroen eskura beharraren ara-

bera hainbat helbide jarri ditugu. Horri esker, komunikazio zuzeneko eta eraginkorre-

ko kanal gisa sendotu da. Honako hauek dira gaur egun eskuragarri ditugun kontuak:

• araba@alokabide.eus

• bizkaia@alokabide.eus 

• gipuzkoa@alokabide.eus 

• alokabide@alokabide.eus

• asap@alokabide.eus 

• gaztelagun@alokabide.eus

• ayudasalquiler@alokabide.eus

Bezeroekin harremanetan jartzeko tresna berria ezarri dugu, eta horri esker kanal ho-

rren bidez jasotzen ditugun mezu elektronikoen kudeaketa eta kontabilizazioa hobetu 

ditugu. 

2021ean sarrerako ontzian 14.240 mezu berri jaso dira, eta 2020an jasotako mezu 

kopurua bikoiztu da. Gorakada hori, batez ere, pandemiaren ondorioz kudeaketa tele-

matikoak izan duen bultzadari zor zaio.

2.1.3.4. Bezeroa ezagutzea

Bezeroen esperientzia neurtzeko neurketa-baliabide eta -metodo desberdinak era-

biltzen ditugu. 2021ean bi jarduera egin ditugu: lehenengoa telefono-inkesta puntual 

zabala izan da, eta bigarrena, berriz, etengabeko kontrastea bezeroaren telefono deia-

ren unean.

Lehenengo kasuan errentari eta jabeei egindako 1.594 telefono-inkestetan honako 

emaitza hauek lortu dira; blokeka eta bezero motaren arabera aztertu ditugu:
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Guztira Jabeak Alokabideko errentaria Biziguneko errentaria

Marka

Kontratua sinatu aurreko zerbitzua 8,3 8,1 8,4 8,7

Mantentzea. Etxebizitza 7,3 7,3 7,0 7,4

Errenten kudeaketa 8,2 8,8 7,4 7,8

Berrikuntza prozesua 8,1 7,8 8,4 8,3

Alokabideko jabeak: gorabeheren bzg zerbitzua 
Alokabideko errentariak: komunitate kudeaketak 

7,2 7,7 6,6 -

Harremanetarako kanalak

Telefono arreta 8,2 7,8 8,5 8,6

Posta elektronikoa 7,9 7,6 8,2 8,2

Posta 8,5 8,4 8,4 8,6

SMS 8,3 7,5 8,5 8,6

Aurrez aurre 8,4 8,1 8,6 8,8

Webgunea 7,7 7,4 7,7 8,1

Chatbot 8,1 7,6 9,0 0,0

Harremana

Alokabideren informazio argia eta gardena 8,2 8,1 8,1 8,5

Hurbileko eta pertsonalizatutako tratua 7,8 7,6 7,7 8,3

Erantzun argia eta azkarra 7,5 7,4 7,4 7,7

Harremana

Jabeak: EJk etxebizitza hutsen errentan laguntzen du
Alokabideko errentariak: EJk berdintasunean eta kohesio 
sozialean laguntzen du

7,7 7,7 7,1 8,2
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Jabeak
801

Errentariak
793

Bezeroek Alokabide gomendatuko lukete

Bukatzeko, lagun edo senideren bati Bizigune Programa gomendatuko zenioke 
zerbitzu hori behar izatekotan? > 743 92,8%

Bukatzeko, lagun edo senideren bati Alokabide gomendatuko zenioke zerbitzu hori 
behar izatekotan?  > 749 94,5%

Bezeroek nola definitzen duten Alokabide hitz batean

Lasaitasuna 168 (21,2%)    Segurtasuna 120 (15,2%)    Ondo  62 (7,8%) Ondo  189 (24,7%)    Laguntza 66 (8,6%)    Lasaitasuna  65 (8,4%)

ZERBITZUA
HARREMANETARAKO 

KANALAK
HARREMANA INPAKTU SOZIALA

Kontratua sinatu 
aurreko zerbitzua > 8,3 Telefono arreta > 8,2 Informazio argia 

eta gardena > 8,2

JABEAK: 
EJk etxebizitza hutsen errentan laguntzen du

ERRENTARIAK:  
EJk berdintasunean eta kohesio sozialean 

laguntzen du

 > 7,7

Mantentzea. Etxebizitza > 7,3 Posta elektronikoa > 7,9 Hurbileko eta pertsonalizatutako 
tratua > 7,8

Errenten kudeaketa > 8,2 Posta > 8,5 Erantzun argia eta azkarra > 7,5
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Bigarren kasuan, eta 2020an ezarri zen telefono-kanalera lotutako galdetegi-ereduari 
lotuta, gure arretarako telefonoetan jasotako dei guztien % 29an bi galdera orokor 
egin dira zerbitzuaren balorazioa ezagutzeko: bata deian jasotako arretari lotuta, eta, 
bestea, berriz, egindako kontsultatik eratorritako kudeaketari dagokionez. Honako 
hauek izan dira balorazio orokorrak: 

INKESTAK 4º trim. 2020 2021

Jasotako arretaren inguruko asebetetzea 4,47/5 4,52/5

Kudeaketaren ebazpenaren inguruko asebetetzea 4,1/5 4,13/5

2.1.3.5. SMS mezuak sakelako telefonoetara

Berehalako tresna eraginkorra da telefonoetara mezu laburrak bidaltzea, hitzorduak 
gogorarazteko, dokumentazioaren erabilgarritasunari buruzko informazioa emateko 
edo oinarrizko beste edozein informazio emateko. 

2020ko azkeneko hiruhilekoan 3.217 mezu bidali ziren mugikorretara, eta 2021ean 
maizter eta jabeei 59.720 mezu bidali zaizkie, honela banatuta:

BIDALKETA MOTA BIDALITAKO MEZUAK

SMS masiboak, informazio-kanpainen barruan 13.923

Banakako SMS mezuak, noizean behingo kudeaketa-
ren barruan

45.797

Guztira 59.720

2019. urtearekin alderatuta (11.022) hazkundea izugarria izan da (% 441). Hori horre-
la izan da Alokabidek emandako informazio-kopuruaren hazkundearen ondorioz, 
Alokabideren jarduera handitzearen ondorioz eta pandemiaren eraginez aurrez aurre-
ko kanalak ixtearen ondorioz.

2.1.3.6. Chatbot

2019. urtearekin alderatuta (11.022) hazkundea izugarria izan da (% 441). Hori horrela 
izan da Alokabidek emandako informazio-kopuruaren hazkundearen ondorioz, 
Alokabideren jarduera handitzearen ondorioz eta pandemiaren eraginez aurrez 
aurreko kanalak ixtearen ondorioz.

2.1.3.7. Informazio- eta komunikazio-kanpainak

Proiektu horien bidez, dei masiboak egiten zaizkie hainbat bezero motari; gehienak 
Call Center zerbitzuak egiten ditu, ezohiko izapideren -ohikoren bat kudeatzeko infor-
mazioa/dokumentazioa eskatzeko, eragiten dien albisteren baten berri emateko edo 
egoera bereziren bat edo izapide jakin bat behar duen egoeraren bat jakinarazteko.

Laburpen honetan kanpaina desberdinen hilabeteko eragina ikusi daiteke 2021ean 
egindako 2.840 deiei dagokienez.

Urt. Ots. Mar. Api. Mai. Eka. Uzt. Abu. Ira. Urr. Aza. Abe.

641 97 100 100 74 73 59 17 20 24 17 40 20

2020 urtea

2021 Urtea

 Urri. Aza. Abe.

195 46 79 70
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 URT OTS MAR API MAI EKA UZT ABU IRA URR AZA ABE

1 Kanpaina 47 28 100 28 104 40 35  63 167 55 142

2 Kanpaina 140 29 37 15 43  160  32 122 51 66

3 Kanpaina 100  17 111 71    112 18 17  

4 Kanpaina 100  16 52 73    15 19 126  

5 Kanpaina   16 81 276      17  

6 Kanpaina   99          

Erregistroak 
guztira 387 57 285 287 567 40 195  222 326 266 208

2.2. Pertsonei zerbitzuak ematen 
dizkieten pertsonak. Nor 
garen.

2.2.1. Giza taldea.
Alokabiden esperientzia duten pertsonen talde finko bat dugu, pertsonen beharrak ku-

deatzera eta zerbitzatzera bideratutako profilak dituztenak.

2021eko abenduaren 31n ALOKABIDEKO pertsona-taldea 130 pertsonak osatzen zu-

ten, kontratu finko eta aldizkako kontratuekin.
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2.2.2. Organigrama funtzionala. 2.2.2.1. Plantillaren banaketa arduraren arabera:

EMAKUMEAK GIZONAK GUZTIRA

Zuzendaria/zuzendariak 3 4 7

A1 – Arduradunak eta goi-mailako 
teknikariak

6 5 11

A2 – Teknikariak eta erdi-mailako 
kargudunak

25 10 35

C1 - Administrariak 66 11 77

Guztira 100 30 130

2.2.2.2. Plantillaren banaketa antzinatasunaren arabera:

 EMAKUMEAK GIZONAK GUZTIRA

Urte bat baino gutxiago 5 0 5

1-3 Urte 32 8 40

3-5 Urte 7 5 12

6-10 Urte 13 2 15

10 Urte baino gehiago 43 15 58

Guztira 100 30 130

Pertsonen eta zerbitzuen 
zuzendaritza 

Ekonomia eta finantza, 
errentamendu eta 
kontratazioaren zuzendaritza 

Zuzendaritza teknikoa 

Errentariei eta komunitateei 
laguntzeko zuzendaritza 

Komunitateak kudeatzeko 
zuzendaritza 

Etxebizitza eta prestazioak 
mobilizatzeko arretaren 
zuzendaritza 

Pertsonak eta zerbitzuak

Informazioaren antolaketa eta 
sistemak

Ekonomia eta finantza eta 
kontratazioa
Errentamenduaren kudeaketa

Kudeaketa eta arreta teknikoa

Proiektuen berrikuntza eta birgaitzea

Eraikinak martxan jartzea, bermatzea 
eta mantentzea

Errentariei laguntza 

Komunitateak

Laguntza juridikoa errentari 

Komunitateen kudeaketa

Kanpoko arreta eta komunikazioa

Etxebizitza hutsa mobilizatzea 

Prestazioak

Zu
ze

nd
ar

it
za

 o
ro

ko
rr

a
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2.2.2.3. Plantillaren banaketa adinaren arabera

 EMAKUMEAK GIZONAK GUZTIRA

20 Urte baino gutxiago 0 0 0

20-29 Urte 1 0 1

30-45 Urte 51 14 65

46 Urte eta gehiago 48 16 64

Guztira 100 30 130

2.2.2.4. Plantillaren banaketa kontratu motaren arabera

 EMAKUMEAK GIZONAK GUZTIRA

Kontratu mugagabea duten 
pertsonak

60 18 78

Aldi baterako kontratua duten 
pertsonak

40 12 52

Guztira 100 30 130

2.2.3. Bateragarritasuna, gizarte-onurak eta 
Segurtasuna eta Osasuna Lanean.

Alokabidek pertsonen garapen pertsonala eta profesionala bilatzen eta errazten du, 

eta langileen esku jartzen ditu berariazko eta zeharkako prestakuntza-jarduerak, bar-

ne mugikortasunak eta -sustapenak, ordutegi-malgutasuna, senitartekoak zaintzeko 

erraztasunak, bizilekutik hurbilen dagoen zentroan lana garatzeko aukera, eta abar, 

pertsona kualifikatuen eta gogobetetsuen talde bat izateko helburuarekin, lana eta 

familia bateragarri egin ahal izateko.

Halaber, osasunarekiko eta laneko segurtasunarekiko konpromisoarekin jarraituz, 
ALOKABIDEK gaian sakontzen jarraitu du, Alokabidek dituen lanerako zentroetan 
prebentziorako zirkuluen bitartez. Horren helburua da zehaztea pertsonengan asega-
betasuna sortzen duten kausa nagusiak, laneko giroa hobetzeko neurriak ezartzeko 
eta balizko arrisku psikosozialak prebenitzeko.

Nutrizioaren eta eguneroko cateringaren eremuan, kalitate handiagoko produktuak 
sartu dira menu osasuntsuagoak eta orekatuagoak sartzeko. Menuak hautatze-
rakoan, gainera, plater bakoitzaren elikadura-balioari buruzko informazioa gehitu da.

Segurtasunaren eta osasunaren eremuko beste lehentasunetako bat da instalazioak 
egungo beharretara egokitzea eta ergonomiaren arloan gero eta zorrotzagoak diren 
eskakizunei erantzutea. Horregatik, 2021ean bezeroari arrera egiteko bulegoak herri-
tarrei eskaintzen dizkiegun zerbitzuen beharretara egokitu dira.

2.2.4.Komunikazioa, koordinazioa eta laneko 
ingurunea

ALOKABIDEN, aurreko urteetan definitutako komunikazio-kanalak eta lankidetza la-
nerako espazioak hobetzen jarraitu dugu, eta horien helburua pertsonen garapenean 
barne-komunikazioa eta koordinazioa bultzatzea da, barne-komunikazioa tresna es-
trategikoa baita antolakundeak sustatzen dituen helburuak, balio estrategikoak, lor-
penak eta helburuen lorpena langileei behar bezala transmititzeko, bai eta ondo egin-
dako lanaren aintzatespena eta hobekuntza-puntuen identifikazioa kudeatzeko ere.

Horregatik, kanal nagusiak erabili dira, barneko komunikaziorako estrategia lortzeko 
balio dutenak:

• Intranet korporatiboa: irismen orokorreko berriak komunikatzea.

• Garapen Bilera: jardueraren jarraipen-bilerak, koordinazioa eta antolaketa.

• Zuzendaritza-taldearen aldizkako bilerak: interes orokorreko informazioa ematea.
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Gainera, 2020 eta 2021ean langileen legezko ordezkaritzarekin lanean jarraitu dugu 

hainbat eremutan oinarriak finkatzeko, orientatzeko eta estrategiak ezartzeko.

Halaber, urtean zehar PertsonALK-i abian jarri da, ALOKABIDEKO langile guztientzako 

ataria. Bertan, laneko harremaneko kudeaketa administratiboari lotutako berri guztiak 

argitaratzeaz gain, kudeaketa horretako dokumentazio guztia gordetzen da.

2020ko azkeneko hiruhilekoan eta 2021ean zehar pandemiak eragindako inpaktua 

gutxitzeko jarduketak egin dira, hala nola mahaigaineko ekipoak alde batera utzi 

eta ordenagailu eramangarriak sartzea. Proiektu hori 2022ko abuztuan bukatuko da, 

Alokabideko plantilla osoak ordenagailu eramangarria eskuratzen duenean. Proiektu 

horrek antolaketa teknikoa eta azpiegituren antolaketa eragiteaz gain, antolaketa ere-

duan aldaketak eragin ditu; izan ere, bilerak eta prestakuntza online eta aurrez aurre 

eskaintzen dira.

ALOKABIDEK IZENPErekin (Euskal administrazioen zerbitzuetan herritarra identifi-

katzeko eta elektronikoki sinatzeko ziurtagiria) lankidetzan jarraitzen du. Hori posible 

da GILTZA (Segurtasun, kostu eta erabilerraztasun handiagoa emateko autentifika-

zio-sistema) ezartzeko akordio bat sinatu zelako.

Alokabidek ere lanean jarraitzen du laguntzaile profesionalen sarea sendotzeko, 

prozesuak eta baliabideak arintzeko eta optimizatzeko, Lanbiderekin hautaketa 

prozesuak kudeatuz eta IVAPekin prestakuntza-jardueretan parte hartuz. 

Halaber, hautaketa-prozesu guztien digitalizazioa finkatu da, eta 2022an zehar garatzen 

eta hobetzen jarraituko du. Halaber, ALOKABIDENPLEGU tresna informatikoa ezarriko 

da, hautaketa-prozesuak gardenagoak izateko.
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2.2.5. Antolaketa-egitura.
2021ean lanean jarraitu dugu hainbat eremutan oinarriak finkatzeko, orientatzeko eta 

estrategiak ezartzeko.

2021ean antolaketa-eskema eta organigrama funtzional berriak egin dira, ALOKABI-

DEREN jarduera egonkortzeko GAZTELAGUN programan, ZTBP proiektuan eta Etxe-

bizitzaren Gida Planean (2018 – 2020) ezarritako ildoei erantzuna emateko plantilla 

handitu da eta COVID-19tik eratorritako alokairurako laguntzak kudeatu dira.

Horretarako, urteetan zehar eta modu progresiboan profesional-kopuru handia gehi-

tu da: 2018an plantillan 86,89 pertsona zeuden batez bestean, 2019an 96,67, 2020an 

113,32 pertsona eta 2021ean 123,59 pertsona.

Organigrama funtzionalean egindako egokitzapen horiek balio izan dute antolaketa 

egitura orekatzeko eta indartzeko, gizartearen barruan funtzio estrategikoen banake-

ta hobetzeari begira. Aldaketa horien azken helburua sozietatearen antolamendu es-

kema antolatzea eta finkatzea izan da, pertsonak modu harmonizatuan eta sistemi-

koan lerrokatzea lortuz, aurreko urteetan proposatutako kultura-aldaketa sendotuz, 

erakundearen prozesu operatiboak hobetuz eta gizartearen baliabideak optimizatuz. 

Hala ere, Etxebizitza Sailarekin batera lanean ari gara gizartea dimentsionatzeko, bai 

uneko errealitatera eta bai etorkizuneko erronketara.

2.3. Gizartearekiko konpromisoa.

Alokabiden gizartearekiko konpromisoa adierazten dugu Enpresaren Gizarte erantzu-
kizunetik (EGE), hainbat ekimenetan lan eginez eta laguntza emanez:

2.3.1. Gardentasuna eta Gobernu 
arduratsua.

Gardentasun Atariaren bidez Alokabiden gizartearen zerbitzura lan egiteko konpro-
misoarekin jarraitzen dugu ikuspuntu bikoitzetik: balio publikoa sortuz eta garden-
tasunaren kultura-eredua geureganatuz, baliabide publikoak erabiltzean funtzioak 
eskaintzeko eta erabakiak hartzeko.

Gardentasun-ataria gure webgunean dago, helbide honetan: 

https://www.alokabide.euskadi.eus/gardentasun/

2009az geroztik Alokabiden erreferentzia gisa erabiltzen dugu Eusko Jaurlaritzaren 
“Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko erakunde, sozietate eta funda-
zioetan gobernu arduratsua izateko gida”, Kontrol Ekonomikoko Bulegoak zuzendu-
ta. Bertan erakundearen kudeaketa ekonomikoa, ingurunekoa eta gizartekoa modu 
eraginkorrean gauzatzeko hainbat gai jorratzen dira, Ekonomia Lankidetza eta Ga-
rapenerako Antolakundeak (ELGA) ezartzen dituen gardentasun eta gobernu oneko 
printzipioak betetzeko.

Aldi berean, Alokabiden abian jarri dugu “EAEko sektore publikoko erakunde, sozie-
tate eta fundazioetan barne-kontrolaren funtzioa ezartzeko eta garatzeko eskuli-
burua”. 
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2.3.2. Jasangarritasuna.
Alokabideko jasangarritasun-jarduketak eremu desberdinetan kokatzen dira: bulego 
propioak, eraikinak…

Zentzu horretan, jasangarritasun-memoria garatu genuen: Alokabiden modu bolun-
tarioan eskaintzen dugu izaera publikoko txostena, eta erakundearen eta jardueren 
posizioa ikuspuntu sozial, inguruneko eta ekonomikotik jasotzen du. Finantza-ba-
lantzearen dokumentu osagarria da, urtero argitaratzen dena. Bertan gure akziodu-
nei, bezeroei, pertsonei, aliatuei eta gizarteari zuzendutako proiektuak, onurak eta 
gizarte-ekintzak biltzen dira.

Jasangarritasun memoria argitaratu da eta hemen ikus daiteke: 

https://www.alokabide.euskadi.eus/gardentasun/

2.3.3. Datuak Babesteko Europako 
Erregelamendua.

2021ean eta 2020ko azken hiruhilekoan, ALOKABIDEK hainbat jarduera ezartze-
ko lan egin du, Datuak Babesteko Europako Erregelamenduan (DBEO) ezarritakora  
egokitzeko eta Tratamendu Jardueren Zerrenda definitzeko. Zentzu horretan eta 

abiapuntu gisa, Datuak Babesteko Ordezkaria (DBO) izendatu da.

2.3.4. Kapitalak zuritzearen prebentzioa eta 
delitu penalen prebentzioa/detekzioa.

Aurreko urteetan bezala, Kapitalen zuriketa eta terrorismoaren finantzaketa prebe-
nitzeko apirilaren 28ko 10/2010 Legean aurreikusitakoa betez, ALOKABIDEK 2021eko 
jarduera-plana ezarri du ekitaldian zehar. Administrazio Kontseiluak 2020ko irailean 
egin zuen 2020 ekitaldiari dagokion kanpoko adituaren urteko txostena, aztertzeko 
eta onartzeko, eta, ondorioz, 2021eko Jarduketa Plana, ekitaldian zehar ezarri dena.

2021an zehar Alokabideko langileok gai horri buruzko online ikastaroa egin genuen, 

beharrezko ezagutza indartzeko eta plantilla sentsibilizatzeko.

2.3.5. Gazteak lan-munduan txertatzeko 
laguntza.

2020 eta 2021ean gazteak lan-munduan txertatzen laguntzen jarraitu dugu, eta gai 

horri dagokionez ALOKABIDE Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ikastetxe desberdinekin 

lankidetzan aritu da.

2.3.6.  Berdintasuna laguntzea.
2021ean zehar aurreko urteetan egindako lanari berriro ekin zaio eta lanean jarrai-

tu dugu diskriminazio positiboko klausulak gehiago zehazteko kontratazio-politikan. 

Zentzu horretan esan daiteke ALOKABIDEREN asmoa 

dela eguneroko jardueran genero ikuspuntua txertatzea, 

eta horri esker, dibertsitatea eta emakumeen eta gizonen 

arteko berdintasunaren errespetua bermatzea.

Gainera, aurten NORMAK Consulting enpresa kontrata-

tu da Egoera Diagnostikoa egiteko eta Alokabiderenn II. 

Berdintasun Plana negoziatzeko.

Halaber, Eusko Jaurlaritzak, Emakundek edo beste 

edozein erakundek emakumeen ahalduntzea eta indar-

keria prebenitzeko proposatutako ekimen guztietara 

batu gara.        
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2.3.7. Euskara.
ALOKABIDEREN Politika Linguistikoari dagokionez, 2018an Hizkuntza Normalizatze-
ko VI. Plana 2018-2022 errealitatera egokitu zen, gai horretan planifikazio estrategikoa 
onetsiz denbora-horizonte horretarako. 2021ean zehar ALOKABIDEK barne audito-
retza egin du. Horri esker, ezarri beharreko ekintza-plana ezarri da, 2022an zilarrezko 
BIKAIN ziurtagiria lortzeko xedez.

Bultzada horri esker 2021-2022 ikasturtean in Company zein euskaltegietan antolatu-
tako ikastaroetako 7 taldeetan 31 pertsonak eman dute izena, B2 mailatik C2 mailara.

Gainera, 2021ean ALOKABIDEK XEDERA proiektuan (hizkuntza normalizazioaren 
plangintza erakunde publikoetan) parte hartu du Hizkuntza Politika Sailarekin batera. 

2.3.8. Tokiko Komunitateko Inbertsioak. 

Alokabidek, lan egiten duen sektoreko eragile garrantzitsu gisa, EAEko eragile 
publiko eta pribatuen dinamizazio ekonomikoa lagundu du, gastu eta inbertsioen 
kontzeptuengatik 2020ko urritik 2021eko abendura egindako ordainketen taula 
honetan zehazten den bezala. 

Kontzeptua 2018
(mila €)

2019
(mila €)

2020 Sep
(mila €)

Oct 2020
Dic 2021
(mila €)

Bizigune jabeen 
errenta

26.020 30.528 25.625 46.395

Softwarea eta 
Hardwarea

36 290 368 51

Aktibo higiezina 29.835 41.085 10.305 8.200

Zergak 1.773 2.021 458 2331

Langileen 
ordainsariak

3.310 3.796 3.096 6.369

Kanpoko zerbitzuak 5.694 4.408 3.050 7.901

Mantentzea 10.212 11.032 7.891 16.056

Aseguruak 1.024 951 726 1.513

Finantza-interesak 
eta komisioak

2.436 2.282 331 836

Guztira 80.340 96.393 43.628 89.652
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2.3.9.  Proiektu solidarioak.
2020 amaieran eta 2021ean zehar, Alokabidek erakundean proiektu solidarioak abian 
jartzea babestu du, eta langileen parte-hartzea sustatu du.

VISESArekin lan egiten dugu jarduera solidarioak egiten, hala nola, odola ateratzea, 
Eguberrietan jolasak biltzea eta jantoki-zerbitzuko soberakinak kolektibo behartsuei 
ematea.

Solidaritatea da balio garrantzitsuenetariko eta oinarrizkoenetako bat, eta, horrega-
tik, Alokabideko langileek VISESArekin batera garapen-bidean dauden herrialdeak la-
guntzen dituzte, eta proiektu horiei esker eragin eta emaitza handiak lortzen dituzte.

2021ean lehen mailako arretako eta ama-haurrentzako eraikin bat eraikitzea bultza-
tu da Nyamukukuru Komunitatean, Rukungiri (Uganda) barrutian. Herrialde hori 159. 
postuan dago Giza Garapenaren Indizearen (GGI) zerrendan, Nazio Batuen arabera.
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3. ALIANTZAK, ENPRESA 
HORNITZAILEAK ETA ERAGILE 

LAGUNTZAILEAK
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Alokabidek 2020an eta 2021ean gurekin lan egin dute hornitzaileen, aliatuen eta kola-
boratzaileen lana eskertu nahi du:

• Arretarako zerbitzuak (Call Center – harrera – webgunea – ticketak kudeatzea):

- XUPERA, BILBOMATICA, WEGETIT, QMATIC

• Zaintza- eta segurtasun zerbitzuak:  

- INTEGRAL DE VIGILANCIA Y CONTROL, PROMUZA 2007, S.L., BEITU DI-
GITALA, INGENIERIA DE SEGURIDAD DE VITORIA Y ÁLAVA Y RECEPTO-
RA PRIVADA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, EULEN SEGURIDAD, BILBO-
GUARDAS.

• Laguntza eta gizarte esku-hartze eta esku-hartze komunitarioko zerbitzuak: 

- AGINTZARI, ADAKA, LORRATZ, GIZAGUNE

• Zerbitzu teknikoak: 

- GIROA, LKS, INTECA, XORTU, LA FACTORIA, DICORGES, ABITURA, ZIM-
MERLAN

• Artekaritzak eta aseguru-konpainiak: 

- MAPFRE, WILLIS TOWERS WATSON

• Informatika-tresnak – zerbitzu orokorren euskarria: 

- IBAI SISTEMAS, IGN, S2G, LKS, BLUEWAY, HIBERUS, SOASA, GM TECHNO-
LOGIES, GRUPO SOLITIUM, BET ENERGY

• Kontsultariak, auditoreak, banku-erakundeak, aholkulariak: 

- GUREAK MARKETING, LABAYRU FUNDAZIOA, AGL EFFICIENCY, Mana-
gement, PFK-ATTEST, DELOITTE, PWC, KUTXABANK, LABORAL KUTXA, 
BBVA, BANCO SANTANDER, BANKINTER, QEPA, EUSKALIT, INNOBASQUE, 
ALTIA, INFORMA CONSULTING, ODEI, WOKO CREATIVOS, DAYNTIC, IN-
DRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN, BUREAU VERI-
TAS IBERIA SLU, LKS, S. COOP, EKAIN ABOKATUAK S.A., SERVICIOS GE-
NERALES DE GESTIÓN, S.L., SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMÁTICA 
APLCADA, S.L., EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, MENAI S.L.U, EL-
HUYAR-ZUBIZE, S.L.U.
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• Zientzia eta Teknologia Plana 2020-2030

- ACEDE, EFINER SERVICIOS ENERGÉTICOS, BERRILAN, ERAIKUNE, PRO-
JEKTA URBES, TECNALIA, GRUPO ENEDI (UPV/EHU), EVE, GRUPO CA-
VIAR (UPV/EHU), COLEGIO ADMINISTRADORES DE ARABA, BIZKAIA y 
GIPUZKOA, ANDER AGINAKO, DAVID VELIZ, ALONSO-HERNÁNDEZ & 
ASOCIADOS, ESPACIO BIM, EUSKALTEL, FERROVIAL, KAIZEN, RENER, RE-
TEVISIÓN, TRADIA TELEKOM, CG RUIZ ARQUITECTOS, RUNITEK, ESETEK, 
SILVIA PÉREZ, MAIALEN LÓPEZ, NAVARRA EFICIENTE, GIROA, PKF AT-
TEST, VAILLANT, AKTUART, GRÁFICAS INDAUTXU, ENFOKE GRÁFICO SL, 
WOKO, I-ÍNGENIA, GRUPO GISMA, HOBEEN, ZUBIGUNE, AFELMA, ATEDY, 
AESCAI, GIKESA, AVINTIA, EGOIN, GIZAGUNE, ICM,  URBAN BAT, AGINT-
ZARI, ZINCO, GBCe, IKEI.

• Abokatuak eta prokuradoreak

• Finka-administrariak

• Euskal Autonomia Erkidegoko jabetza-erregistratzaileen eta merkataritza erre-
gistratzaileen dekanotza autonomikoa 

• Konponketa-gremioak  (iturgintza, igeltserotza, sarrailagintza, pintura enpresak, 
etab.) 

- CONSTRUCCIONES Y OBRAS NERVIÓN S.L., BEITU DIGITALA, UGAO INS-
TALACIONES S.L., ELECNOR S.A., COMPAÑÍA DE ASISTENCIAS GENE-
RALES S.A., CONSTRUCCIONES ZABALANDI S.L., LIMPIEZAS ABANDO 
S.L., SARETEKNIKA SERV GL POSVENTA S.COOP., FACTOR2 S.L., ZURGIN 
GASTEIZ S.L., PROMUZA 2007 S.L., INSTALACIONES EKOARGI, SERVICIOS 
INTEGRALES SERVICEX NORTE S.L., ZAINDU & KONPONDU S.L., BUREAU 
VERITAS INSPECCION Y TESTING S.L.U., INGENIERIA Y TECNICAS DE CA-
LIDAD S.L.

• Etxetresna eta galdaren zerbitzu tekniko ofizialak 

• Mantentze-enpresak (igogailuak, suteen aurkako babesa, berokuntza, aireztape-
na, garbiketa, lorezaintza, etab.)

• Mezularitza: GRUPO POSTA, GUREAK MARKETING, LOGINTEGRAL EXPRESS, 
S.L.

• Sektore publikoko sozietateak, erakundeak eta zerbitzuak: EJIE, IZENPE, 
ITELAZPI, ZUZENEAN, ARARTEKO, EUDEL-Udalak, SURADESA, foru-aldundiak, 
AZPIEGITURAK, etab.
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4. 2021eko JARDUERA 
(2020ko azken hiruhilekoa barne)  
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4.1. Jarduera-datu nagusiak. 

Alokabiden EAEko hainbat alokairu-parkeren errentamendua kudeatzen dugu. 

• Alokabideren jabetzako etxebizitzak

• Eusko Jaurlaritzaren jabetzako etxebizitzak

• Hirugarrenen jabetzako etxebizitzak

• Bizigune programa, jabetza pribatuko etxebizitza librea mobilizatzea sustatzen 

duena.

• ASAP programako eragile laguntzailea gara. 

Hortaz, honako hau da 2020 eta 2021 urteen bukaeran kudeatzen diren etxebizitzak, 

parke bakoitzeko: 

2020/12/31n kudeatutako etxebizitzak

Parkea ARABA-ALAVA BIZKAIA GIPUZKOA GUZTIRA

Bizigune 782 4.074 1.595 6.451

Alokabide 2.860 782 973 4.615

EJ GV 556 1.831 1.106 3.493

ASAP 29 80 44 153

Hirugarre-
nak

12 82 94

Guztira 4.227 6.779 3.800 14.806

2021/12/31n kudeatutako etxebizitzak

Parkea ARABA-ALAVA BIZKAIA GIPUZKOA GUZTIRA

Bizigune 844 4.478 1.679 7.001

Alokabide 2.862 782 973 4.617

EJ GV 569 1.931 1.211 3.711

ASAP 25 75 45 145

Hirugarre-
nak

12 84 96

Guztira 4.300 7.278 3.992 15.570

4.2. Martxan jartzea eta 
eraikinak/sustapenak 
entregatzea. 

Jarduera honen bidez, Alokabidek erositako edo Jaurlaritzaren eta hirugarrenen 

enkarguz gauzatutako sustapen osoen entrega antolatzen da, eta lehen adjudikazio-

dunei batera transferitu behar zaizkie. 

Eraikin berriak dira, eraiki berriak. Horietan Alokabidek duen esperientzia osoa es-

kaintzen du errentariak sartzen direnean, denak ondo funtziona dezan: komunitatea 

eratzea, aurretiko frogak eta instalazioak mantentzea, hornidurak, etxebizitzen berri-

kuspen teknikoa, hasierako saldu osteko kudeaketa, etab.
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2020ko 4. hiruhilekoan eta 2021ean entregatutako sustapenak

Parkea Zk. Etx kp. Deskribapena Benetako entrega data Lh Energia-kalifikazioa

GOB GOB-B104 60 Arangoiti 60 (Adas) 26/10/2020 Bizkaia Energia b // isuriak a

ALO ALO-B016 52 Sestao 52 (Vega Galindo) 28/04/2021 Bizkaia B

ALO ALO-B020 84 Ortuella 84 26/05/2021 Bizkaia A

GOB GOB-G060 51 Renteria 51 Adas 25/06/2021 Gipuzkoa A

GOB GOB-G061 34 Irun 34 Adas 07/07/2021 Gipuzkoa A

ALO ALO-B011 32 Santurtzi 32 Vpoa 29/09/2021 Bizkaia A

GOB GOB-B105 58 Santurtzi 58 (Adas) 07/10/2021 Bizkaia B

Guztira 7 371

2022an entregatuko direla aurreikusten diren etxebizitzak

Parkea Zk. Etx kp. Deskribapena Aurreikusitako entrega-data Lh Energia-kalifikazioa

GOB GOB-G059 17 Zarautz 17 (20) 03/03/2022 Gipuzkoa A

ALO ALO-A034 11 Portal Castilla 35 31/05/2022 Araba A

GOB GOB-B116 91 Getxo 91 30/05/2022 Bizkaia A

GOB GOB-A026 42 Legutiano 42 31/05/2022 Araba A

GOB GOB-B121 27 Abanto 27 30/06/2022 Bizkaia A

ALO ALO-G022 14 Azkoitia 14 30/09/2022 Gipuzkoa A

GOB GOB-B120 36 Basauri 36 (Adas) 30/11/2022 Bizkaia A

Guztira 8 240
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4.3. Hirugarrenen etxebizitzak 
sartzea.

2021-2023 Etxebizitzaren Gida Planaren helburuetako bat da Euskadin alokairu 
eskuragarria izatea. Hortaz, hutsik dauden etxebizitzak mobilizatzea da helburu 
hori lortzeko xedeetako bat, mobilizazio- edo bitartekaritza-programa desberdinen 
bidez, edo jabeen (pribatuak zein instituzionalak) hitzarmen edo akordioen tipologia 
desberdinen bidez.  

4.3.1. BIZIGUNE programa.
Etxebizitzak mobilizatzeko formulen artean Bizigune etxebizitza hutsa mobilizatzeko 
programaren sustapena dago. 

Alokabiden, 2021ean zehar, gure prozeduretan eta antolaketan aldaketak egin ditugu 
baliabideak optimizatzeko, eta, era berean, jabeei segurtasuna eta aholkularitza ema-
teko, Bizigune programaren barruan etxebizitza sartzen duten bitartean.  Horretarako, 
2021eko urtarrilean Bizigune programan sartutako etxebizitzak biltzeko eta kudeatze-
ko unitate bat sortu zen.

Halaber, jabearentzako laguntza teknikoko zerbitzua indartu da, 2021ean Bizigune 
programan etxebizitza sartu ahal izateko jardueraren bat egin behar den kasuetan.

Todo ello se ha visto reflejado en un constante incremento del parque de viviendas 
dentro del Programa Bizigune: 

• 2020 finalizó con un volumen de 6.451 viviendas en gestión, alcanzando, a pesar 
del impacto que la pandemia ha tenido con las dificultades en la gestión de la 
admisión, el objetivo marcado en el anterior Plan Director de Vivienda. El Plan 
Director de Vivienda 2018-2020 establecía disponer de 6.400 viviendas en el pro-
grama para al cierre del año 2020.

 Para llegar a esta cifra de viviendas se incorporaron 487 nuevas viviendas al pro-
grama Bizigune y se renovaron 524 contratos, manteniendo dichas viviendas 
dentro del programa logrando una tasa de renovación de aproximadamente el 
90%.

• Por otro lado, en 2021 se ha continuado con el crecimiento sostenido del progra-
ma, aunque todavía se han hecho sentir las consecuencias de las dificultades de 
gestión que se produjeron a raíz de la pandemia de COVID19, finalizando el año 
2021 con un total de 7.001 viviendas, lo que representa un cumplimiento al 97% 
del objetivo fijado para el año 2021 por el Plan Director de Vivienda 2021-2023.

 Para poder alcanzar este número, a lo largo de 2021 se incorporaron al programa 
Bizigune 534 nuevas viviendas y se renovaron 406 viviendas, lo que representa 
una tasa de renovación del 71%.

AÑO INCORPORACIONES RENOVACIONES 
PORCENTAJE 
RENOVACION

TOTAL  

2020 487 524 90% 6451

2021 534 406 70% 7001
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4.3.2. ASAP programa
ASAP bitartekotza-programan Alokabide eragile kolaboratzailea da. Azpimarratu be-
har dugu 2020. urtean zehar Alokabidek kudeatutako etxebizitzen kopuruak gora egin 
zuela; izan ere, 24 etxebizitza gehitu ziren eta 15 etxebizitza bajan eman ziren. Ekital-
dia ixtean 155 etxebizitza zeuden Alokabideren partetik ASAP programan.

2020 2021 Urteen arteko aldaketa

BZG  parkearen aldaketa 2020-2021 urteak

487

534 406

-29%

524

9%

BZG SARTZEA BZG BERRITZEA

2020 2021 Urteen arteko aldaketa

BZG etxebizitzaren aldaketa 2020-2021 urteak

6451

7001

8%
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Bestalde, 2021 ekitaldian zehar 8 etxebizitza gehitu ziren ASAP programara Alokabi-
deren kudeaketa-eremuan, eta 12 etxebizitza bajan eman ziren. Hortaz, 2021 ekitaldia 
ixtean ASAP etxebizitza-parkea 151 etxebizitzakoa zen.

URTEA GEHIKUNTZAK BAJAK GUZTIRA

2020 24 15 155

2021 8 12 151

4.3.3. Kolaborazioa eta etxebizitzak 
gehitzeko hitzarmenak eta akordioak.

2021-2023 Etxebizitzaren Gida Planeko helburuetako bat hitzarmenak sinatzea 
indartzea da, etxebizitza laga dezaketen erakundeekin eta lagundu dezaketen eta 
Bizigune eta ASAP programen helburua indartu dezaketen udalekin.

Ildo horretan azpimarratu behar da lankidetza-hitzarmen berriak sinatzeko lanean ari 
garela, baina baita daudenak eguneratzen eta berritzen ere.

2021ean zehar, 4 lankidetza-hitzarmen berri sinatu dira, Andoain, Galdakao, Mendaro 
eta Zumaiako udalekin. Hortaz, 2021 ekitaldia bukatzean 43 lankidetza-hitzarmen si-
natuta zeuden.

Udalaren Biziguneko hitzarmenei dagokienez, udalen jabetzako etxebizitza libreak 
lagatzeko, 2021ean sinatutako hitzarmenei eutsi zaie, eta ekitaldia ixtean 11 ziren, eta 
horiei esker 53 etxebizitza kudeatzen dira gaur egun.

SINATZE-URTEA
UDALAREN BIZIGUNE 

HITZARMENA
BZG-ASAP 

LANKIDETZA

2020 1 0

2021 0 4

Metatuta, guztira 11 43

Udalen bizigune hitzarmena BZG-ASAP lankidetza

Hitzarmenak

1

2020

4

2021

11

43

TOTAL CONVENIOS
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Jabe publikoetako etxebizitzez gain, 2021ean interesak gora egin du, eta erakunde 

pribatuen, enpresen eta izaera inbertitzailea duten jabeen etxebizitzak Bizigune pro-

gramari laga zaizkio. 

Zehazki, 34 etxebizitza dituzten 3 atari birgaitu dira edo birgaitzen ari dira Bizigune 

programara batera lagatzeko, eta horri esker ingurune ekonomiko egonkorra eskaini 

daiteke. 

4.4. Parke eraikiaren 
kontserbazio- eta 
jasangarritasun-zerbitzuak.

Alokabidek kudeaketa egokia egiten du etxebizitzak eta eraikinak mantentzeko, 

funtzionamendua optimizatzeko, ondarea mantentzeko, zuzentze-jarduerak ahalik 

eta gehien saihesteko eta erabiltzaileen erosotasuna bermatzeko. 

Kudeatzen diren eraikin eta etxebizitzen kopurua 250 eta 15.500 da, hurrenez hurren, 

eta antzinatasunaren, jabetzaren eta egoeraren araberako dibertsitatea izugarria da. 

Aktiboak mantentzean (eraikinak eta etxebizitzak) bi atal desberdin daude: alde ba-

tetik, zuzentze-lanak; parkea kudeatzean gertatutako gorabeherak kontuan hartzen 

ditu eta horiek konpontzeko ahalegina egiten du, ekintzak kudeatuz edo konponduz. 

Bestalde, prebentzioko mantentze-lanak, aldizkakotasun jakin bat jarraituz aktiboak 

ikuskatu eta berrikusten ditu, Alokabidek garatutako Plan nagusiaren arabera, ara-

zoak/gorabeherak aurreikusteko. 

Mantentze Planaren urteko helburua da geroz eta gehiago gastatzea prebentzioko 

mantentze-lanetan, eta ahalik eta gutxien zuzentze-lanetan. Horri esker, bi kontzep-

tuak gehitzean guztizkoa aurreko urtekoa baino txikiagoa izango da.

Mantentze prebentiboaren Plan Global berriaren helburuak:

4.4.1. Laguntza teknikoa eta ETXEBIZITZEN 
mantentzea.

4.4.1.1. Gorabehera teknikoak

2020ko azken hiruhilekoan hauteman ziren gorabeheren kopurua gainerako urteko 
hilabeteetan hautemandakoa baino handiagoa izan zen (6.091). Kopuru horrek argi 
uzten zuen hurrengo urteko intentsitatea altua izango zela.

2021 urtean izaera teknikoko 21.359 gorabehera berri hauteman ziren (jatorri des-
berdinekoak, hala nola etxetresna elektrikoak, berokuntza, hezetasunak, ezbeharrak, 
izurriak, etab), eta oro har bat datoz Alokabideko eremu teknikoan artatzen eta ku-
deatzen diren gorabeheren tipologiarekin. Gorabehera horiek Call Centeraren, finka 
administratzarien edo Lurralde Bulegoen bidez artatu daitezke.

Eraikuntzetan legez 
eskatzen dena 

baino segurtasun 
handiagoa

Mantentzean eta 
konponketen kostua 

murriztea

Ekipamenduek 
gehiago irautea

Erabiltzailearen 
asebetetzean 

hobetzea

Instalazioaren 
gehienezko 

eskuragarritasuna
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Gorabehera-kopurua aurreko urtearekin alderatuta % 22 handitu da, kudeatutako parkea handitu delako eta kudeaketa-prozesu berriak ezarri direlako.

Izenburua ARABA-ALAVA BIZKAIA GIPUZKOA Guztira

Komunitateko ordainketak derrama teknikoengatik 4 13 11 28

Elementu komunetarako sarbidea 2 6 1 9

Barne-jarduketak etxebizitza hutsean 328 77 69 474

BZG etxebizitza egokitzea 2  4 6

Harrera Aurretiko Txostena 96 737 226 1.059

Jabearentzako Laguntza Teknikoa 92 672 232 996

Berokuntza/EUB matxura 543 652 453 1.648

Etxetresna elektrikoen matxura 745 834 657 2.236

Matxura orokorrak/gorabehera teknikoa 1.463 2.258 1.263 4.984

Alokairu/gozamen-eskubide kontratuari buruzko kontsulta 7 45 11 63

Kontsulta orokorra 7 11 2 20

Prebentzio-lanen zuzentze-lanak 13 14 19 46

Etxebizitza jabeari itzultzea  1 3 4

Obraren bermea  55 15 70

Hezetasunak 137 347 143 627

Gorabehera 74 10 4 88

Legez kanpoko okupazioaren zantzua/arriskua 12 4 2 18

Prebentzioko mantentze-lanak 137 111 101 349

Eraikinaren Patologiak 2 2 2 6

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Plana 137   137
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Plagak 56 76 205 337

SUSTAPENA abian jartzea  2 2 4

Etxebizitza doitzea 264 561 379 1.204

Hasierako gorabeheren idatzia 303 849 462 1.614

Etxebizitza itzultzean gabeziei buruzko idatzia 1 75 33 109

Etxebizitza itzultzeko erreklamazioa 1 3 5 9

Komunitatearen erreklamazioa 3 4 1 8

Idatzizko erreklamazioa 2  3 5

Erreklamazio ofiziala 3 6 7 16

Fidantza suntsiaraztea 261 407 325 993

Birkokatzea 12 39 10 61

Komunitatearen zerbitzuak 1 2  3

Ezbeharra 625 977 538 2.140

Ziurtagiria eskatzea 1 14 10 25

Etxebizitzan erreforma egiteko eskaera 117 391 198 706

Birkokatzeko eskaera 27 42 26 95

Uraren, argiaren, gasaren, telekomunikazioen hornidurak (ba-
nakakoak)

219 506 384 1.109

Komunitateko berokuntza, EUB eta ur-hornidurak  6 8 14

Jabearen kontratua etetea 13 23 3 39

Guztira 5.710 9.832 5.817 21.359

Gorabehera horietako bakoitza barne-lanen bidez konpontzen da, Alokabideko talde teknikoko langileen eskutik. Lan horien barruan daude konponketa eta zerbitzu teknikoen 

gremioak koordinatzea, etxebizitzak eta eraikinak in situ ikuskatzea, baieztatzeko eta diagnostikatzeko telefono-deiak, etab. 
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4.4.1.2. Etxebizitza doitzea

2020ko azken hiruhilekoan 277 etxebizitza doitu ziren, eta aurreko bi urteetako erren-
dimendu altua mantendu zen, etxebizitza erakartzeko kanpainen ondorioz.

2021ean Alokabidek kudeatutako doitutako etxebizitzen kopuruari dagokionez, ho-

nako hauek dira emaitzak:

Espediente 
kop.

Aurrekontua Batezbestekoa

adjudikatzeko 787 2.585.641,05 € 3.285,44 €

BZGen onesteko 590 1.887.659,65 € 3.199,42 €

Jabeari itzultzeko 168 768.866,52 € 4.576,59 €

1.545 5.242.167,22 €  3.392,98 €

Horrek esan nahi du hilean 120 etxebizitza doitu direla (itzulketak salbu), alokairu pu-

blikoaren esku uzteko. Errendimendu oso altua da, kudeatutako parkea hazi delako.

4.4.1.3. Etxebizitza-txosten teknikoak

ALOKABIDEKO Sail Teknikoaren jardueraren barruan, txosten teknikoak ALOKABIDE-
REN prozesuetarako errentamenduaren kudeaketari eta euskarri teknikoari dagokie-
nez (hala nola etxebizitzak onartzea, kontratuak azkentzea eta adjudikazioa), puntu 
estrategikoenetako bat dira. 

Txosten mota horiek enpresa kolaboratzaileek egiten dituzte, eta txosten mota bat 
edo beste sortzen dute, beharren arabera. 2020ko azken hiruhilekoan tipologia guz-
tietako 1.069 txosten tekniko erregistratu ziren, aldi horretarako aurreikuspenen 
azpitik. 2021ean, berriz, 4.194 txosten tekniko egin dira; horrek hazkunde nabarmena 
dakar (% 83) 2020arekin alderatuta. Izan ere, pandemiak bereziki zigortutako urtea 
izan da, bezeroen zein laguntzaileen mugikortasun-mugen eta konfinamendu-egoe-
ren ondorioz.

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA

Ondo programako txostenak tasazioarekin 0 8 2

Bizigune onartu aurretiazko txostenak 108 689 197

Ezohiko txostenak (adituarenak) 34 72 8

Bizigune onartzeko txosten osoak 82 472 97

Etxebizitza-fitxak 137 220 44

Jabeen konponketa-azterketa 49 137 32

Energia-ziurtagiriak (txos. Osoarekin batera) 32 480 154

Energia-ziurtagiriak (osoak) 18 4 34

Jabeentzako arreta teknikoa 112 678 113

Jabearen obren jarraipena 0 179 1

LH bakoitzeko txostenen gehiketa 572 2.940 682

Txostenen gehiketa guztira 4.194

zenbatekoa 226.349,83 €

4.4.2. ERAIKINEN zuzentze- eta prebentzio-
lanen mantentzea.

Mantentzearen lehenengo helburua da taldearen akatsen ondorioak saihestea edo 
arintzea; horrela, gorabeherak gertatu aurretik saihestu daitezke. Hona hemen gune 
komunen zuzentze  zein prebentzio lanen adierazle nagusiak eta 2020-2021 aldiko ze-

rrenda:
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2020 ETXEBIZITZA KOP. 8.262  - SUSTAPEN KOP. 239

2020 2020ko MANTENTZEKO PREBENTZIO-LANEN ADIERAZLEAK ALAVA BIZKAIA GIPUZKOA TOTAL

EKONOMIKOAK

1 Prebentzio- + zuzenketa gastuak 316.323,38 € 453.792,80 € 545.814,56 € 1.315.930,74 €

2 Zuzenketa gastuak 115.904,92 € 232.293,91 € 182.321,48 € 530.520,31 €

3 Prebentzio-gastuak 184.985,50 € 212.611,36 € 357.166,43 € 754.763,29 €

4 EPI gastua 118.906,91 € 74.455,78 € 64.543,93 € 257.906,62 €

5 Prebentzioko erregistroko gastua 15.432,96 € 8.887,53 € 6.326,65 € 30.647,14 €

6 EPI €/etxebizitza-ratioa 74,13 € 110,14 € 86,17 € 270,45 €

7 Zuzenketa €/etxebizitza ratioa - - - 64,21 €

8 Prebentzio €/etxebizitza ratioa - - - 95,06 €

9 Zuzenketa €/sustapen ratioa - - - 2.219,75 €

10 Prebentziozko €/sustapen-ratioa - - - 3.286,24 €

11 Zuzenketa/prebentzio ratioa 0,58 1,05 0,50 0,68

JARDUKETA KOPURUA

12 Ot totalen kopurua (zuzenketa + prebentzioa) 477 457 315 1.249

13 Zuzenketa Ot kop. 231 267 111 609

14 Prebentzio Ot kop. 177 147 166 490

15 Prebentzio erregistro kopurua  69 43 38 150

16 EPI kop. -Sustapenak // % GUZTIRA 19 18 22 59

17 EPI ikuskatutako etxebizitza-kp. 1.604 676 749 3.029

18 Zuzenketa jarduketa/etxebizitza ratioa - - - 0,07

19 Prebentzio jarduketa/etxebizitza ratioa - - - 0,08

20 Zuzentze jarduketa/ sustapen ratioa - - - 2,55

21 Prebentzio jarduketa/sustapen ratioa - - - 2,68

22 Zuzenketa-prebentzioa erlazioaren % 1,22 1,63 0,73 1,19
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2021 ETXEBIZITZA KOP. 8.573     -     SUSTAPEN KOP.  245

2021 MANT.PREBENTIBOA 2021 URTEA ALAVA BIZKAIA GIPUZKOA TOTAL

EKONOMIKOAK

1 Prebentzio + zuzenketa gastuak          626.809,90 € 457.594,99 € 435.683,70 €     1.520.088,59 € 

2 Zuzenketa gastuak         273.483,02 €  199.164,88 € 168.887,31 €        641.535,21 € 

3 Prebentzio gastuak          343.405,36 € 252.878,71 € 260.143,52 €        856.427,59 € 

4 Epi gastua            41.075,59 € 20.942,33 € 3.542,40 €          65.560,32 € 

5 Prebentziozko erregistroko gastua               9.921,52 € 5.551,40 € 6.652,87 €          22.125,79 € 

6 Epi €/etxebizitza-ratioa                  137,38 € 64,24 € 12,01 €                213,62 € 

7 Zuzenketa €/etxebizitza ratioa  -  -  -                   74,83 € 

8 Prebentzio €/etxebizitza ratioa  -  -  -                 102,48 € 

9 Zuzenketa €/sustapen ratioa - - - 2.219,75 €

10 Prebentziozko €/sustapen-ratioa - - - 3.286,24 €

11 Zuzenketa/prebentzio ratioa 0,58 1,05 0,50 0,68

JARDUKETA KOPURUA

12 Ot totalen kopurua (zuzenketa + prebentzioa) 632 454 376 1.462

13 Zuzenketa ot kop. 331 275 179 785

14 Prebentzio ot kop. 260 156 159 575

15 Prebentzio erregistro kopurua 41 23 38 102

16 Epi kop. -Sustapenak // % guztira 4 6 5 15

17 Epi ikuskatutako etxebizitza-kp. 299 326 295 920

18 Zuzenketa jarduketa/etxebizitza ratioa - - - 0,09

19 Prebentzio jarduketa/etxebizitza-ratioa - - - 0,08

20 Zuzenketa jarduketa/sustapen-ratioa - - - 3,20

21 Prebentzio jarduketa/sustapen-ratioa - - - 2,76

22 Zuzenketa-prebentzioa erlazioaren % 1,24 1,66 1,10 1,31
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Alokabideko mantentze lan prebentiboen eta eraikinak kontserbatzeko eremuan, 
2020 2021 aldian erakinen ikuskapen teknikoen kanpainekin jarraitu dugu, 
egoera kontrolatzeko eta kontserbatzeko aldizkako jarduketak egiteko. Aktiboak 
kontserbatzeko eta konpontzeko izaeraz gain, jarduketa horiek garrantzitsuak dira 
komunitateetan, eraikinen presentzia eta kontrolaren ikuspuntutik. 

Ikuskapenak guztira, lurralde eta urteen arabera: 

2020 ETX. SUS. EURO €/ETX.

ARABA 1604 19 118.906,91 € 74,13 €

BIZKAIA 676 18 74.455,78 € 110,14 €

GIPUZKOA 749 22 64.543,93 € 86,17 €

GUZTIRA 3029 59 257.906,62 € 85,15 €

2021 ETX. SUS. EURO €/ETX.

ARABA 299 4 41.075,59 € 137,38 €

BIZKAIA 326 6 20.942,33 € 64,24 €

GIPUZKOA 295 5 3.542,40 € 12,01 €

GUZTIRA 920 15 65.560,32 € 71,26 €

Total de inspecciones por parques y años:

ALOKABIDE

 EURO €/ETX. SUS. ETX.

2021 ARABA 95.308,98 € 75,88 € 12 1256

 
BIZKAIA 32.701,54 € 86,28€ 10 379

GIPUZKOA 44.746,34 € 80,92€ 12 553

 2020 ARABA 21.803,16 € 125,30€ 2 174

 
BIZKAIA 13.640,56 €  98,84€ 3 138

GIPUZKOA 3.006,61 €  13,91€ 3 216

EJ - GV

 EURO €/ETX. SUS. ETX.

2021 ARABA 23.597,93  67,81€ 7 348

 
BIZKAIA 41.754,24 140,58€ 8 297

GIPUZKOA 19.797,59  101,00€ 10 196

 2020 ARABA 19.272,43 154,18€ 2 125

 
BIZKAIA 7.301,77  38,83€ 3 188

GIPUZKOA 535,79  6,78€ 2 79
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4.4.3. Segurtasun-gorabeherak: 
arrotzen aurkako ateak ipinita.

2020ko azken hiruhilekoan, etxebizitzak babesteko zerbitzua, arrotzen aurkako ateen 
bidez, oraindik ez zegoen ezarrita, eta ALOKABIDEren konpontzaileen esparru akor-
dioaren bidez egiten zen. Hala ere, 155 etxebizitza babestu ziren.

2021ean zehar, halaber, zaintza- eta segurtasun-sistema integral bat ezartzeko oina-
rriak finkatu dira, ALOKABIDEk kudeatutako etxebizitza eta eraikinetan. Horren bidez, 
kasuen arabera, alokairu publikoaren kudeaketaren esku jartzen dira arrotzen aurkako 
hainbat babes- eta prebentzio-neurri: arrotzen aurkako ate eta pantailak, sentsoreak, 
alarmak eta segurtasun-zaintzaileak.

Kontzeptu horrekin, 2021ean guztira 282.336,91 euro gastatu dira, eta guztira 203 
etxebizitza babestu dira arrotzen aurkako ateekin. Babesteko denbora hainbat 
alderdiren mende dago, besteak beste etxebizitza bat abian jarri eta adjudikatzeko 
prozesuan zehar hutsik dagoen epea, maizterrak alde egin ondoren. Hala ere, babe-
sak jarri eta kentzeko lanak etengabekoak dira.

IPINITAKO 
ARROTZEN 
AURKAKO ATEAK

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA

87 69 20

4.4.4.Ekoizpenak instalazio berriztagarrietan.

Instalazio berriztagarrien gainbegiratzearen eta kontrolaren arloan, ekoizpen eta au-
rrezpen hauek jaso dira 2020 eta 2021ean zehar, lurraldeen arabera xehakatuta. 

Energia-ekoizpen osoaren ibilbidean ikus dezakegunez, 2019an energia berriztagarriaren 
1.845.598,37 kilowatt-orduko ekoizpena zenbatu zen, 147.647,87 euroko aurrezpenaren 
baliokidea. 2020an, 1.452.135,25 kilowatt-ordura eta 116.170,82 eurora igaro zen, hurrenez 
hurren.
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2021eko balantzea egin ondoren, 1.466.105,05 kilowatt-orduko ekoizpen totala zenba-
tu da energia berriztagarrian, bat datorrena 117.288,40 euroko aurrezpenarekin. Hona 
hemen alderaketa xehatua, aurreko bi urteekin alderatuta:

ENERGIA (kwh) € (0,08 €/kwh) ENERGIA (kwh) € (0,08 €/kwh) ENERGIA (kwh) €(0,08 €/kwh)

2019 2020 2021

ALK 909.657,58 72.772,61 1.070.074,34 85.605,95 1.260.344,42 100.827,55

UDALAK 541.302,59 43.304,21 0,00 0,00 0,00 0,00

E.J. 394.638,19 31.571,06 382.060,91 30.564,87 205.760,63 16.460,85

1.845.598,37 147.647,87 1.452.135,25 116.170,82 1.466.105,05 117.288,40

MIKRO EGUZKI-TERMIKOA EGUZKI-FOTOVOLTAIKOA
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81

1 2 1 0 0 0 0 - 2 1 0 0 4 4 - - 0 0 0 0 0 0 4 4
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BIZKAIA
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24- - 1 0 0 0 0 1 4 2 1 1 0 0 - - 0 0 0 0 0 1 0 0
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24
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291 - 0 0 0 0 0 2 5 5 3 3 2 2 - - 0 0 0 1 0 3 3 2

- - 0 1 1 3 3 1 2 3 2 2 2 2 - - 0 0 0 0 0 3 5 5
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Instalazioek ekoitzitako energia elektrikoak 451 familia baino gehiagoren urteko ba-
tez besteko eskari energetikoa estali zuen (batez besteko energia-kontsumoa. Batez-
besteko hori Espainiako batez besteko etxebizitza baten batez besteko kontsumoan 
oinarritzen da -2,71 pertsona-, eta baliokidea da urteko 3.250 kilowatt-orduko elektri-
zitate kontsumoarekin).

Halaber, ekoitzitako energiak berekin ekarri zuen atmosferara urtean 953 tona CO2, 
3.340 kg SO2 eta 1.379 kg NOx igortzea ekiditea. CO2 gasa da negutegi-efektuaren 
igoeraren arrazoi nagusia, eta SO2 gasa euri azidoarena.

Horrez gain, fotosintesiaren eragin garbitzailea 3.507 zuhaitzenaren baliokidea izan 
zen.

Alokabidek kudeatutako parkean sortutako energia berriztagarria (kwh)

4.4.5. Kudeatutako parkearen ezbeharren 
txostena.

Alokabidek parkearen arrisku teknikoa estaltzen duten 4 kalte-poliza ditu:

1. BIZIGUNE etxebizitza-poliza

2. Hainbat etxebizitzen, tanteoen eta beste Administrazio Publiko batzuen poliza

3. Alokabideren eraikin eta etxebizitzetako kalteen poliza 

4. EJren eraikinen elementu komunetako kalteen poliza

Poliza bakoitzean jakinarazi eta kudeatutako ezbeharren arrazoi nagusiak, 2020an eta 
2021ean, hauek izan dira: 

Ezbeharren arrazoi nagusiak, 20/10/01etik 20/12/31ra
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131 49 6 102 3 4 17 10 33

1 0 0 0 0 0 0 0 0

73 26 12 7 12 3 1 23 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

205 75 18 109 15 7 18 33 33

1.428.343

1.845.598

1.452.135 1.466.105
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Ezbeharren arrazoi nagusiak- 2020/12/31tik 2020/12/31ra arte
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Bizigune 1025 220 40 255 14 21 55 6 199 1835

Etxebizitzak 2 0 0 0 1 0 0 1 0 4

Alokabide 461 148 45 13 37 16 12 27 7 766

EJ 32 10 2 0 1 0 1 1 1 48

Guztira 1520 378 87 268 53 37 68 35 207 2653

Maila ekonomikoan, eta 2020ko azken hiruhilekotik 2021 amaierara arte, ezbeharrek 
ondorio ekonomiko hau izan dute:

20/10/01etik 20/12/31ra Ezbehar-kop.
Ondorio 

ekonomikoa

BIZIGUNE etxebizitza-poliza 355 93.054,38 €

Hainbat etxebizitzen, tanteoen eta 
beste Administrazio Publiko batzuen 

poliza
1 0,00 €

Alokabideren eraikin eta 
etxebizitzetako kalteen poliza 

157 26.737,07 €

EJren eraikinen elementu komunetako 
kalteen poliza

0 0,00 €

Guztira 513 119.791,45 €

21/01/01etik 21/12/31ra Ezbehar-kop.
Ondorio 

ekonomikoa

BIZIGUNE etxebizitza-poliza 1.835 541.060,10 €

Hainbat etxebizitzen, tanteoen eta 
beste Administrazio Publiko batzuen 

poliza
4 194,87 €

Alokabideren eraikin eta 
etxebizitzetako kalteen poliza 

766 347.793,63 €

EJren eraikinen elementu komunetako 
kalteen poliza

48 8.719,93 €

Guztira 2.653 897.768,53 €

Ura 57%

Kristalak 14%

EZ 10%

Bestelakoak  8%

Berme osag. 3%

Elektrikoak 3%

Lapurreta 2%

Sutea 2%

Atmosferakoa 1%

Bizigune 69%

Etxebizitzak 0%

Eraikinak 19%

EJ 2%
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4.4.6. Parke publikoa birgaitzea.
Etxebizitza-parke publikoa birgaitzeko estrategia ZERO Planaren barruan sartzen da, 
eta berekin dakar Alokabidek kudeatutako eraikin publikoen zerrendan aztertutako 
hainbat neurri ezartzea, ingurumenarekin, osasunarekin eta erabiltzaileen 
asebetetzearekin lotutako baldintzak hobetuko dituzten efizientzia-, osasun- eta 
kudeaketa-erronka batzuk gainditzeko. 

Estrategia horrek 30 urteko begirada du, eta helburu orokorra da alokairu-parke publi-
koa deskarbonizatzea, zerora murriztuz atmosferarako igorpenak. 

Arrazoiz aplikatzeko estrategia bat zehazteko, aztertu behar da eraikin bakoitzean 
zein konponbide aplikatu behar diren, nola gauzatuko diren eta zenbateko kostua 
izango duten. Horretarako, ZERO Planeko ikerketa-ildoek kasu bakoitzean hartu be-
harreko neurriak aztertu eta zehaztu dituzte. 

2021eko maiatzean amaitu ziren ITURRITXO 9 GOB-G045 sustapeneko  
birgaitze-obrak, 1.598.617,52 euroko likidazio-zenbatekoarekin (BEZ barne) eta ezau-
garri hauekin:

2022 eta 2023an aurreikusten da birgaitzeekin jarraitzea ORTUELLA GOB-B043 eta 
AMURRIO GOB-1010 sustapenekin, non onetsitako eraikuntza-proiektuek 3,5 milioi 
eurotik gorako gutxi gorabeherako inbertsioa ekarriko duten:
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GOB-G045
ITURRITXO 9 - GIPUZKOA

GOB-A010
AMURRIO 21 - ARABA

GOB-B043
ORTUELLA 8 - BIZKAIA

Etxebizitza Kop. Etxebizitza Kop. Etxebizitza Kop. 

Alokairuko Etxeb. Kop. Alokairuko Etxeb. Kop. Alokairuko Etxeb. Kop. 

Erakuntza-Urtea Erakuntza-Urtea Erakuntza-Urtea 

12 21 8

8 21 7

1950 1994 1999

F E F
Erronka Erronka Erronka 

1 1 1

2 2 2

3

3 3

5 5 5

4 4 4

3

3 3

1.179.630 € 2.242.395 € 658.294 € 

35.993 € 

115.093 € 368 € 

7.907 € 

10.163 € 

7.369 € 

Diagnostiko Diagnostiko Diagnostiko Esku-hartze mota Esku-hartze mota Esku-hartze mota Kostua Kostua Kostua 

Ingurutzaile termiko osoa, aireztapena, 
bero-ponpa eta fotovoltaikoa.

Inguratzaile termiko osoa, aireztapena, 
bero-ponpa eta fotovoltaikoa.

Ingurutzaile termiko osoa, aireztapena, 
bero-ponpa eta fotovoltaikoa. 

Parke publikoaren digitalizazioa, 
erabitzaileei prestakuntza instalazio 
energetikoen erabileraren gainean, 
teknologiaren ezarpena (ordenagailu 
bidezko mantentze-kudeaketa). 

Parke publikoaren digitalizazioa, 
erabitzaileei prestakuntza instalazio 
energetikoen erabileraren 
gainean,teknologiaren ezarpena 
(ordenagailu bidezko mantentze-
kudeaketa). 

Parke publikoaren 
digitalizazioa,erabiltzaileei prestakuntza 
instalazio energetikoen erabileraren 
gainean, teknologiaren ezarpena 
(ordenagailu bidezko mantentze-
kudeaketa). 

Pobrezia energetikoko egoeretako arreta, 
e-lagun proiektua, igogailuko kabinen 
egokitzapena, linolio irristagaitzezko 
zoladura, atarien egokitzapena 
irisgarritasun aldetik, igeltserotza-obra 
txikia zoruan, luminaria sentsorizatuak 
atarian, solairuetako eskailera-buruetan 
eta eskaileretan, bideo-atezain irisgarria, 
mekanismo irisgarri eta seinaleztatuak, 
eraikinen seinaleak - seinaleztapen-
plakak, atariko hegalkinaren azpian 
bastoi bidez antzeman daitekeen 
elementua. 

E-Lagun proiektua, igogailuaren 
instalazioa, linolio irristagaitzezko 
zoladura, atarien egokitzapena 
irisgarritasun aldetik, igeltserotza-obra 
txikia zoruan, luminaria sentsorizatuak 
atarian, solairuetako eskallera-buruetan 
eta eskaleretan, bideo-atezain irisgarria, 
mekanismo irisgarri eta seinaleztatuak, 
eraikinen seinaleak - seinaleztapen-plakak, 
atariko hegalkinaren azpian bastoi bidez 
antzeman daitekeen elementua. 

Pobrezia energitikoko egoeretako 
arreta, e-lagun proiektua. 

ERAIKIN KOPURUA: 1                 ATARI-KOPURUA GUZTIRA:  1

ESTALKI MOTA: Inklinatua.

FATXADA: Energetikoki birgaitzea aurreikusten da.

BEROKUNTZA ETA EUB MOTA: Galdara indibidualak.

INSTALAZIO BERRIZTAGARRIAK: Ez du sistema berriztagarririk eta EZ du 
lekurik teilatuan.

IGOGAILUA: Ez dauka.

ERAGINKORTASUN ENERGETIKOA: Kontsumo energetiko altua. Pobrezia 
energetikoaren arrisku altua.

IRISGARRITASUN FISIKOA: Ate nagusiaren orriaren zabalera 90 cm baino 
gutxiagokoa da. Atarirako sarbide nagusian desnibelen bat dago. 

OHARRAK: Birgaitze-prozesuan. ZTBPren nZEB ekimen estrategikoaren 
barruan igogailuak jartzea aurreikusten da.

ERAIKIN KOPURUA:  3                ATARI-KOPURUA GUZTIRA: 3

ESTALKI MOTA: Inklinatua.

FATXADA: Energetikoki birgaitzea aurreikusten da.

BEROKUNTZA ETA EUB MOTA: Galdara indibidualak.

INSTALAZIO BERRIZTAGARRIAK: EUBrako 3 eguzki-biltzaile eta 500 litroko 
metagailu bat aurreikusten dira eraikin bakoitzean.

IGOGAILUA: Ez dauka.

ERAGINKORTASUN ENERGETIKOA: Kontsumo energetiko altua. Pobrezia 
energetikoaren arrisku altua.

IRISGARRITASUN FISIKOA: 1-2koskako desnibela eraikinerako sarreran. Ate 
nagusiaren orriaren zabalera 80 cm baino gutxiagokoa da. Ibilbide nagusiak 
150 zentimetrotik beherakoak dira.

OHARRAK:  Birgaitze-prozesuan. ZTBPren nZEB ekimen estrategikoaren 
barruan igogailuak jartzea aurreikusten da, baina ez fotovoltaikoa. Galdara 
indibidual guztiak aldatu dira, kondentsazioko horma-galdara jarrita horien 
ordez.

ERAIKIN KOPURUA: 1               ATARI-KOPURUA GUZTIRA: 1

ESTALKI MOTA: Inklinatua.

FATXADA: Energetikoki birgaitzea aurreikusten da.

BEROKUNTZA ETA EUB MOTA: Sistema individual completamente eléctri-
co: calefacción individual radiadores eléctricos y ACS termos eléctricos.

INSTALAZIO BERRIZTAGARRIAK: No tiene sistema renovable y NO tiene 
espacio en cubierta.

IGOGAILUA: Ez dauka.

ERAGINKORTASUN ENERGETIKOA: Kontsumo energetiko altua. Pobrezia 
energetikoaren arrisku altua.

IRISGARRITASUN FISIKOA: Desnivel de 1-2 peldaños en acceso a edificio. 
Anchura de hoja de puerta de acceso principal inferior a 80 cm. Itinerarios 
principales <150 cm.

OHARRAK: Birgaitze-prozesuan. ZTBPren nZEB ekimen estrategikoaren 
barruan igogailuak jartzea aurreikusten da.
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4.5. Etxebizitzak lagatzeko 
zerbitzuak, proiektu sozialak 
eta larrialdi egoerak.

Esku-hartze sozialeko proiektuak lantzen dituzten erakundeetan bizitegiaren eragina 

funtsezko ardatza da, eta Jaurlaritzaren konpromisoa da erakunde horien alde egitea 

eta etxebizitza-politiketan sartzea; beraz, funtzio soziala argi eta garbi indartu da, eta 

hainbat erakunderik zuzendutako 69 etxebizitza-lagapen kudeatu dira, honako xehe-

tasun hauekin:

ERAKUNDEA ETXEBIZITZA-
KOP. XEDEA

Amurrioko udala 1 GI

Bergarako udala 1 LARRIALDI SOZIALA

Donostiako udala 18 Urumeako erriberan ostatua ematea

Laudioko udala 2 Errefuxiatuen harrera

Amorebietako 
udala 1 Housing First

Arabako foru 
aldundia (afa) 13

Desgaitasuna duten pertsonak 
Gaixotasun mentala duten 

pertsonak (Bidegurutzea elkartea)  
Babesgabetasun-egoera larrian 

dauden adingabeak GI biktimen arreta 
Housing First

Bizkaiko foru 
aldundia (bfa) 6

Genero-indarkeriaren biktima izan 
diren emakumeen gizarteratzea eta 

laneratzea, laguntza-erabilera

Gipuzkoako foru 
aldundia (gfa) 7

13-18 urte arteko adingabeentzako 
ostatua

Adingabe errefuxiatuak
Gazteon Programa
Habitat Programa

Eusko 
jaurlaritzaren 

justizia-
zuzendaritza

3
Adingabeak (gurasoekiko harremanik 

gabe)

Emakunde-
ondare-

zuzendaritza
1

Esplotazio sexualerako salerosketaren 
biktima izan diren emakumeak

Atzegi 2 Desgaitasun intelektuala

Hazten 4
Gizarteratzea eta gizarteratze sozio-

psikosanitarioa

Asasam 1 Gaixo mentalen Aiarako elkartea

Aecc 1
Minbizi-tratamenduan dauden gaixo 

eta familiarrentzako pisua

Goiztiri 2
Inklusioa. Immigranteak eta presoen 

birgizarteratzea

Askabide 1

EAEn prostituzioan jarduten duten 
eta gizarte-bazterketa egoeran 

dauden pertsonen kolektiboaren 
eta emakumeen normalizazioa eta 

integrazio soziala
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Alkar biziz etxe 
partekatuak 2

Arreta profesional integral eta 
pertsonalizatuarekin egoitza-zerbitzua 

eskaintzen die adineko autonomoei

Bizitegi 2
Bizkaian gizarte-bazterketa egoeran 

edo arriskuan dauden pertsonak 
gizarteratzea

Asebi-asociacion 
bizkaia elkartea 1

Arantza bifidoa eta hidrozefalia duten 
pertsona eta euren senideentzako 

laguntza, haien normalizazio 
sozialaren alde egiteko 

Gurutze gorria 20 Errefuxiatuen harrera

Cear 10 Errefuxiatuen harrera

Eguzkilore 14
Caritasen proiektua gizarte-bazterketa 

arriskuan dauden pertsonentzat

Afro elkartea 1
Harrera programa-Eusko Jaurlaritza: 
Familia Politikako eta Aniztasuneko 

Zuzendaritza

Arabako 
hiesaren aurkako 

batzordea
1

Gizarteratze eta laneratzea eta 
laguntza integrala 

Etorkinekin bat 1
Gizarte-bazterketan dauden pertsonak 

gizarteratu eta laneratzea

Sortarazi 1
Gizarte-bazterketa arriskuan dauden 

gazteak

Bermeoko udala 1
Luiziak eragindako larrialdi sozialerako 

etxebizitza 

Arteale fundazioa 1
Etxebizitza lortzeko zailtasunak 

dituzten pertsonak, migratzaileak eta 
errefuxiatuak

Asafes Araba 1 Desgaitasun intelektuala

Agifes 1 Nahasmendu mental larria

Apnabi - autismoa 
Bizkaia 1 Desgaitasun intelektuala

Udalak

Aldundiak

EJ Justicia

Erakundeak

22%

21%

2%

55%
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4.6. Errentamendu publikoa 
kudeatzeko zerbitzuak.

4.6.1. Kontratuak adjudikatu eta sinatzea
Alokabidek kudeatzen dituen etxebizitzek zentzua eman behar diote gure xedeari, hau 
da, horiek errentan ematea eta gehien behar duten familiek erabiltzea.

2021 ekitaldian zehar, 1.685 errentamendu-kontratu berri sinatu ziren eta 2.639 berritu 
ziren: hau da, guztira 4.324 kontratu kudeatu ziren. 

Azpimarratu behar da Administrazioak COVID-19ak eragindako zaurgarritasun-egoe-
rak arintzeko hartutako neurriek ekarri dutela kontratuak automatikoki luzatzea 6 hi-
labeteko epeetan, eta kontratuak berritzeko prozesuak atzeratu dira 2020tik 2021era. 

Etxebizitzen adjudikazioari dagokionez, garrantzitsua da kudeatutako uko-egiteen 
kopurua ezagutzea. 2021ean 1.037 uko-egite kudeatu ziren. Hauek izan dira arrazoi na-
gusiak:

• jakinarazpenak ez jasotzea

• programaren baldintzak ez dira egokitzen beharretara

• Etxebizitza ez da jotzen komenigarritzat

• EPO/EPEk estalitako beharra

4.6.2. Birkokapenak: etxebizitza-aldaketak.
Gure parkean bizi diren bizikidetza-unitateen beharren aldaketen eragin argia dute 
etxebizitzaren arloan. Bat-bateko aldaketa horiek justifikatzen dute gure ohiko jardue-
ran etxebizitza aldatzeko eskaera ugari egotea, alegatutako behar horietara egokitu 
ahal izateko. 

2021ean guztira birkokapen-eskaera hauek kudeatu dira: 670. 

BIRKOKAPEN-ESKAERAK ARRAZOIEN ETA LURRALDEAREN ARABERA

ARRAZOIA ARABA BIZKAIA GIPUZKOA

Tamaina handiagoa edo txikiagoa 2

Ondoren berritzea 3 125 41

Ratioa: pertsona-kop./M2 77 36 22

Birkokapen soziala 77 143 64

Larrialdietako birkokapena 7 1 8

Bizigarritasunik eza 12 40 14

Guztira 175 345 150

SOLICITUDES DE REUBICACIÓN POR ESTADO

Estatua OROKORRA GUZTIRA

Onartua 241

Alokabidek deuseztatua 58

Maizterrak deuseztatua 19

Adjudikatua 11

Etxebizitza bilatzen 23

EJk itxita 13

Alokabidek ukatua 281

EJk ukatua 1

EJk ebazteke guztira 5

Eskatua 16

Eskualdatua 2

Orokorra guztira 670
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4.6.3. Erakundeenak ez diren adjudikazio 
zuzenak.

Bestalde, etxebizitzak adjudikatzeko ohiko sistemez gain, ezohiko inguruabarrak 
ere aurreikusten dira araudian, eta horiek eragiten dute etxebizitza-parke publikoan 
sartzea modu azkarragoan; gainera, tratamendu espezializatua dakar prozeduraren 
kudeaketan. Etxebizitza-adjudikazio zuzenak dira, eta kolektibo jakinei daude zuzen-
duta. 

• 2020ko azken hiruhilekoan hauek izapidetu ziren: 24 

• 2021ean, guztira, 115 izapidetu dira. 

ADJUDIKAZIO ZUZENEN 
KUDEAKETA (2020ko azken hiruhilekoa)

ARRAZOIA ARABA BIZKAIA GIPUZKOA

Etxegabetzea errenta ez 
ordaintzeagatik

5 7 2

Genero-indarkeria 7 2 1

Guztira 24

ADJUDIKAZIO ZUZENEN 
KUDEAKETA 2021

ARRAZOIA ARABA BIZKAIA GIPUZKOA

Ordainean ematea 15 33 8

Etxegabetzea errenta ez 
ordaintzeagatik

 2  

Hipoteka exekutatzea 15 20 17

Genero-indarkeria   1

Hitzeman programa  1  

Terrorismo-biktimak  1  

Itzulitako euskaldunak   2

Beste batzuk / larrialdiak 30 57 28

Subtotala 115

Guztira
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4.6.4. Fakturazioa.  

Maizterrentzako egindako fakturazioari dagokionez, hau da laburpena:

PARKEA MAIZTERRAREN FAKTURAZIOA

Alokabide 15.027.406€

Bizigune 14.952.095€

EJ-GV 8.552.610€

Hondarribia 63.298€

Parkerik gabe 10.068€

Hirugarrengoak 219.973€

Guztira 38.825.446€

LURRALDEA MAIZTERRAREN FAKTURAZIOA

Araba-alava 12.848.139€

Bizkaia 15.385.352€

Gipuzkoa 10.591.955€

Guztira 38.825.446€

4.6.5. Berreskuratzeen kudeaketa.

COVID-19aren ondorio ekonomikoei eusteko lehen jarduketen ostean, 2021ean berri-
ro ekin zaio kudeatutako parkearen ez-ordaintzeak kudeatzeko ohiko jarduerari, par-
kean bizi diren pertsonek ordainketa-betebeharrak bete ditzaten hurbileko laguntza-
rekin eta tresna indibidualizatuekin.

ERRENTA BEREZIAK ETA ORDAINKETA-AKORDIOAK

Onetsitako errenta bereziak 460

Sinatutako ordainketa-akordioak 823

Kudeatutako ez-ordainketen kasuak 2458

2020ko urriaren 1aren eta 2021eko abenduaren 31ren artean berreskuratutako zen-
batekoa 5.300.156,68 eurokoa izan da, hau da, epe horretan sortutako zorraren % 79.

Fakturazioaren berankortasunaren ehunekoa, zor kobraezina irabazi eta galeretara 
erregularizatu ondoren, % 4koa izan da 2020ko urriaren 1etik 2021eko abenduaren 
31ra arte.

Datu horrek ez dirudi berezia; izan ere, laguntza eta esku-hartzeko lan horren ingurua-
barrak bereziki zailak izan dira epe horretan.

4.6.6.  Laguntza eta esku-hartze sozial 
indibidualizatua.

Arloko ohiko lanean, errentarien laguntza-xedea prebentzioan eta esku-hartzean zen-
tratzen da behin eta berriro kontratua urratzen den kasutan, baldin eta etxebizitza 
galtzeko arriskua badago edo eragin argia badu gainerako errentarien ongizatean.
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Pandemia osteko krisiak laguntza eta esku-hartzea lan-gidalerro berriekin jorratzeko 
beharra planteatu du, non teknologiak aukera emango digun pertsonengana heltzeko 
urrunetik, entzuteko, koordinatzeko, hurbiltzeko eta esku hartzeko beste modu bat-
zuk kontuan hartuta, eragin esanguratsuak izateko eraldaketa-prozesuetan, pertso-
nen gutxieneko aldaketen bitartez.

2020ko 4. HIRUHILEKOA

Kudeatutako laguntza sozialaren kasuak 46

Kudeatutako bizikidetza-gorabeheren kasuak 218

Bizikidetza-unitateak hezkuntza-zerbitzuarekin 53

2021

Kudeatutako laguntza sozialaren kasuak 213

Kudeatutako bizikidetza-gorabeheren kasuak 957

Bizikidetza-unitateak hezkuntza-zerbitzuarekin 73

4.6.7. Errentamendu-kontratuak iraungi, 
berritu eta amaitzea.  

Errentamendu-kontratuaren epea amaitzean, bi egoera egon daitezke:

• Baja ematea, etxebizitza aldatzeagatik (erosi edo beste alokairu-parke bat), le-
kualdatze geografikoengatik, etab.

• Kontratua berritzea: errentariek une horretan duten egoeraren araberako  
baldintzetan. 

2020ko 4. HIRUHILEKOA

BAJAK GUZTIRA 260

Araba 59

Bizkaia 108

Gipuzkoa 93

2021

BAJAK GUZTIAK 1298

Araba 307

Bizkaia 575

Gipuzkoa 416

2021

BERRITZEAK GUZTIRA 2306

Araba 980

Bizkaia 860

Gipuzkoa 466



  58

4.7. Auzo eta komunitateko 
kudeaketa eta esku-hartze 
sozialeko zerbitzuak. 

Pandemia aurreko urteetan zehar, ALOKABIDEren esperientzia propiotik abiatu-
ta, egiaztatu ahal izan da etxebizitza bat lortzeak, nahiz eta eskubide aitortu bat eta  
funtsezko elementua izan gizarteratzeko, ez duela integrazio- edo gizarteratze-proze-
su bat ziurtatzen, ezta bizilagunekiko eta gizartearekiko bizikidetza positiboa ere. 

Hori dela eta, azken etapa honetan bultzada garrantzitsua eman zaio komunitateko 
esku-hartzeari, eta haren xedea da maizterren ongizatea sustatzea bizikidetza-mailan, 
komunitatea ahaldunduz, ingurunearekiko laguntza-sareak sortu eta indartuz eta bi-
zikidetzaren arloan estandar egoki bat lortzea ahalbidetuz.

4.7.1. Komunitate-erreklamazioak.

Bizikidetza-arazoekin lotutako komunitate-erreklamazioen kudeaketak, maizterren 
egoerak ezagutzeko eta horiek orientatu eta laguntzeko autonomia eta ongizate han-
diagoa sortzeko, oso zifra esanguratsuak lortu ditu aurten: 

MOTA KOPURUA

Garbiketa eta tresnak eremu komunetan 47

Hainbat arrazoi 43

Idatziz 1

Zaborra 17

Garajeak 50

Ekintza bandalikoak eta txikizioak 30

Trastelekuen erabilera okerra eta pertsona 
arrotzak

13

Zarata 6

Animaliak 3

Erretzeko debekua 1

Bizikidetza-intzidenteak 45

Guztira 256



  59

4.7.2. Elementu komunen okupazio-
arrastoak.

Espazio komunen erabilera okerrak ere eragin handia du gure parkeko egoiliarren on-

gizatean, bereziki iruzurreko edo legez kanpoko jardueretarako erabiltzen direnean 

edo legeak onartzen ez dituen xedeekin okupatzen dituztenean.

Laguntza sozialaren arloak esku hartzen du elementu komunetan, eta ez bezeroen 

erabilera eta gozamen pertsonalerako etxebizitzen eranskinetan.

Elementua Kopurua

Garaje-plaza 2

Trastelekua 1

Elementu komuna 6

Etxebizitza 1

Guztira 10

4.7.3. Taldeko eta komunitateko laguntza eta 
esku-hartze soziala. 

Komunitate batean erreklamazio ugari jasotzen direnean, diagnostiko sozial bat egi-

ten da begirada globalagoarekin, kolektiboari zuzenduta, laguntza eta esku-hartzeko 

aukerak baloratzeko komunitatearen errealitate sozialarekin bat. 

Diagnostiko horren emaitzak ekintza isolatuak egiteko aukera adierazi dezake, edo 

komunitateko laguntza edo esku-hartze proiektu bat (KEP) ezartzea gomenda dezake; 

hori egiten da ezinegon eta bizikidetza-arazo larriak adierazten diren komunitateetan.

Hau da helburu nagusia: etxejabeen elkartearen egoera erreala ezagutzea, hura  

osatzen duten pertsonen behar eta interesak identifikatuz eta haien parte-hartze ak-

tiboaren alde eginez komunitateko eraldaketa-prozesu batean, bizikidetza-klima po-

sitiboa sortzeko.

2021ean zehar 4 KEP (komunitateko esku-hartze proiektu) garatu dira sustapenetan.

Halaber, prebentzio gisa, sustapen berri jakin batean etxebizitzak modu masiboan 

entregatzen diren bakoitzean, KEP txiki bat garatzen da jatorrian. Prebentzio-laguntza 

bat da, komunitate-sentimendua sortzen laguntzeko eta zaurgarritasuna eragin de-

zaketen balizko egoera indibidualak hautemateko. Sareko lan horri esker, pertsonak 

integratzen dira ingurunean, bizikidetza-espazioak partekatzen dituen kolektibo gisa.

• 3 KEP TXIKI: ALO-B016 SESTAO, ALO-B020 ORTUELLA ETA GOB-B104 EPETXA 

(BILBO)

• 4 KEP:  ALO-G015 ARRASATE, GOB-G31A BARATZATEGI (DONOSTIA), GOB-

B88A ORTUTXUETA (BILBO) ETA GOB-B057 ORTUTXUETA (BILBO)

• DIAGNOSTIKOA: GOB-B070 BARAKALDO

Diagnostiko-jarraipena duten sustapenak eta komunitateko esku-hartze kasuen 
bolumena

LURRALDEA ARABA BIZKAIA GIPUZKOA GUZTIRA

Sustapen-kop. 23 5 9 36

Kasu-kop. 140
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4.8. Komunitateen kudeaketa.  
Alokabide SAUk, bere etxebizitza-parkeen kudeaketan, parte hartzen du 316 sustapen 
baino gehiagotan. 

Alokabideren eta Jaurlaritzaren etxebizitzek eta beste parke batzuetakoek, Bizigune 
eta ASAP programen etxebizitzak zenbatu gabe, 577 etxejabeen elkarte baino gehiago 
osatzen dituzte.

Alokabideren komunitateen taldeak finka-administrarien 200 enpresa baino gehiago-
rekin egiten du lan, informazioa bideratuz komunitateen kudeaketa-lanetan. 

Komunitateen kudeaketa-zerbitzuak, 2021az geroztik, Zero Plana + delakoan parte 
hartzen du, planaren BIZIKIDETZA ardatzean eta LV8 3 - ADMINISTRAZIO AURRERA-
TUAREN TALDEA lan-ildoa garatuz.

Talde horrek alokairu-parke publikoaren finka-administrazioaren sistematikan jauzi 
kualitatibo bat emateko beharra identifikatu du. Eta zertan datza jauzi kualitatibo 
hori? Kudeaketa aurreratuaren eredu bat prestatzean, errentarien, finka-administra-
rien eta Alokabideren arteko harremana koordinatuko duen kudeaketa-eredu bat 
finkatzeko helburuarekin. Horrela, efizientziarik handiena lortuko da hiru arloetan, 
eta, are garrantzitsuago, sinbiosi bikaina lortuko da komunitatearen bizikidetzaren 
arloan sortutako behar sozialekin. 

Kudeaketa-eredu argi, zehatz eta ulergarria sortu nahi da erabiltzaileentzat, eta, gai-
nera, finka-administrariek aplikatu ahal izatea eta Alokabiderentzat efizientea izatea. 
Horrez gain, ahalik eta kostu txikiena izan behar du erabiltzaileentzat, eta prozesuak 
garatzeaz gain, kudeaketa digitalizatu behar du. 

Beste proiektu batzuen artean, komunitateen arloan: 

• Gaur egun, komunitate-kuotak ordaintzeko sistematika aldatzen ari dira Eusko 
Jaurlaritzaren etxebizitzetan. 

• Finka-administrarien lizitazio-prozesua abiarazi da jabetzaren % 100 bidegabeki 
duten komunitateetan. 

•  Komunitateetako berogailuen eta galdaretako ur beroaren kudeaketa-analisi bat 
abiarazi da. 

• Hainbat taldek errentarien behar ekonomikoak landu dituzte etxebizitzetako 
energia-kostu eta -kontsumoari begira.

Alokabidek parte hartzen duen 
komunitateak

Alokabiderekin harremana duten 
finka-administrazioak

Bizkaia Gipuzkoa Araba-Alava

158

159

262

579

202

34

55

113
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4.9. Energia-laguntzarako 
zerbitzuak.

2020-2021 urtean, 13 komunitatetako 101 etxebizitzak jaso zituzten hornikuntza gas-
tuetarako laguntzen onurak, bai ur beroarenak eta bai berogailuarenak, 2020ko aben-
duaren 1etik 2021eko martxoaren 31ra bitartean. 

ETXEBIZITZA PARTE-
HARTZAILEEN KOP. 

GUZTIRA

Alokabideren Arlo 
Soziala 

38
101 parte-hartzaile

Enpresa kudeatzaileak 69

2021ean zehar, 2021/12/01ean hasita, energia-bonuen proiektu bat ere onetsi da, eta 148 
maizterrek jasoko dituzte horren onurak, hornikuntza-gastuetan % 20, % 25 eta % 30eko 
beherapenak izango baitituzte hurrenez hurren, baldintzak betetzearen arabera.

ETXEBIZITZA PARTE-
HARTZAILEEN KOP. 

GUZTIRA

% 20ko beherapena 6

148 parte-hartzaile% 25eko beherapena 34

% 30eko beherapena 108

4.10. Alokairurako prestazio-
laguntzak izapidetzeko 
zerbitzuak.

4.10.1. Gaztelagun programa 2019-2021.

Programa hori 23 eta 35 urte arteko gazteei zuzenduta dago, emantzipazioaren alde 
egiteko, laguntza zuzenak emanez ohiko etxebizitza iraunkorraren alokairu-errenta-
ren zati bat ordaintzeko.

Haren helburua da gazte horiei laguntzea bizi-proiektu autonomo bat hasten, 
bakarrik edo norbaitekin, pisu baten alokairuaren zati bat ordaintzen lagunduz, gehie-
nez ere hiru urteko epean, betiere adinarekin edo diru-sarrerekin lotutako baldintzak  
betetzen jarraitzen badute. 

Hauek izan dira 2021ean laguntza hori jaso ahal izateko baldintzak:

• NAN edo ET edukitzea

• 18 eta 35 urte artean izatea.

• Laguntza eskatu baino urtebete lehenagotik Euskal Autonomia Erkidegoko 
edozein udalerritan benetan eta etenik gabe bizi izana egiaztatzea.

• Etxebizitzaren baten gaineko jabari osoaren edo erabilera- eta gozamen eskubi-
dearen titularra ez izatea, salbu eta egiaztatzen bada etxebizitza hori ezin dela 
erabili banantze- edo dibortzio-arrazoiengatik, edo ezin dela bertan bizi haren 
borondatearekin zerikusirik ez duen beste arrazoiren batengatik, eta hori behar 
bezala egiaztatzen bada.
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• Euskal Autonomia Erkidegoan kokatutako etxebizitza libre baten errentamen-
du-kontratuaren titularra izatea, norberaren izenean edo haren errentarietako bat 
bezala, eta hori izan beharko da haren ohiko egoitza iraunkorra. 

• Ez izatea hirugarren mailara arteko odolkidetasun- edo ahaidetasun harremanik 
etxebizitzaren errentatzailearekin edo errentatzailearen bizikidetza-unitateko 
edozein kiderekin.

• Errenta ordaintzea banku-transferentzia bidez.

• Diru-sarrera hauek egiaztatzea:

a. Eskatzaile indibidualek 18.000 eurotik beherako eta 3.000 eurotik gorako di-
ru-sarrera gordinak egiaztatu beharko dituzte urtean.

b. Familia-unitate osoak 24.000 eurotik beherako eta 3.000 eurotik gorako di-
ru-sarrera gordinak egiaztatu beharko ditu urtean.

c. Familia ugarien kasuan, 28.000 eurotik beherako eta 3.000 eurotik gorako di-
ru-sarrera gordinak egiaztatu beharko dituzte urtean. 

Prestazio horiek bateraezinak dira beste laguntza eta alokairu publiko batzuekin, bes-
teak beste:

• Etxebizitzarako prestazio osagarria (EPO) edo etxebizitzarako prestazio ekonomi-
koa (EPE)

• Diru-sarrerak bermatzeko errenta (DSBE)

• Alokairu-gastuak estaltzeko edozein administrazio edo erakunde publikok eman-
dako laguntzak, adibidez gizarte-larrialdietarako laguntzak (GLL).

• Alokairu publikoa

Laguntzek izaera finalista dute, eta, beraz, ezin dira aplikatu egoitza-etxebizitzaren 
alokairua ordaintzea ez den beste xede baterako.

Jaso daitekeen gehieneko zenbatekoa 250 eurokoa da hilabetean (eskaera indibidua-
la edo familia-unitate gisa), gehienez ere 3 urtez, eta hileko errentaren % 50era arte 
estaltzen du titular bat badago (indibiduala edo familia) edo % 60ra arte errentamen-
du edo alokairu partekatua badago.

2020ko azken hiruhilekoan ordaindutako zenbateko osoa 967.632,76 eurokoa izan da, 
eta urte osoan 2.995.069,01 eurokoa.

2020 ARABA BIZKAIA GIPUZKOA GUZTIRA

Egindako 
eskaerak

708 1848 1109 3665

Aldeko eskaerak 428 975 589 1992

Eskaera 
aktiboak  

322 777 484 1583

Ukatutakoak 121 333 218 672

Atzera 
egindakoak 

116 368 207 691

Uko-egitea 46 98 48 192

Aldeko behin-
behineko 
ebazpena 
Kontraturik gabe

8 20 15 43

Ebazteke 39 147 81 267
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Eskaerak hilabeteko

Urria 188

Azaroa 236

Abendua 168

2021ean guztia 5.603.452,38 euro ordaindu dira, eta honako hau da eskaeren egoera 
2021/12/31n:

2021 ARABA BIZKAIA GIPUZKOA GUZTIRA

EGINDAKO ESKAERAK 1258 3320 2013 6591

ALDEKO ESKAERAK 
(uneren batean)

723 1771 1096 3590

ESKAERA AKTIBOAK 470 1234 756 2460

UKATUTAKOAK 176 476 309 961

ATZERA EGINDAKOAK 189 600 354 1143

UKO-EGITEA 108 252 142 502

ALDEKO BEHIN-
BEHINEKO AITORPENA 
KONTRATURIK GABE 

13 38 20 71

IZAPIDETZEN 32 92 51 175

IZAPIDETU GABE 122 342 187 651

Eskaerak hilabeteko

Urtarilla    182

Otsaila 215

Martxoa 269

Apirila 258

Maiatza 240

Ekaina 184

Uztaila 244

Abustua 135

Iraila 242

Urria 309

Azaroa 318

Abendua 329

Guztira 2.925

Denbora-tarte laburrean abian jarri ahal izan dugu gure gizartean eskari handia duen 
behar bat estaltzen duen programa bat. Gaztelagunek gaur egun egoera zaurgarrian 
dagoen kolektibo batengana iristea lortu du, hau da, gazteak eta emantzipatzeko di-
tuzten zailtasunak: gazte horiek bereziki jasan dituzte prekarietatearen kalteak, eta, 
gainera, alokairu-sistema sozialetik kanpo gelditzen dira lana dutelako, diru-sarrera 
mailak gainditzen dituztelako edo familia-kargarik ez dutelako. 

Lortu dugu 3.500 gazte baino gehiagok bizi-proiektu autonomo bat hastea, bakarrik 
edo norbaitekin, eta ondorioz inoiz baino beharrezkoagoa izan da programarekin ja-
rraitzea.
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4.10.2. Gaztelagunen Agindu berria.

Programak hiru urte hauetan izan duen esperientzian oinarrituta, baldintzak eta 
irizpideak aztertu ondoren, 2021eko bigarren seihilekoan zehar Alokabide eta 
Etxebizitza Saila lanean aritu dira elkarrekin laguntza horiek indartuko dituen 
Agindu berri bat prestatzen, gazte gehiago sartzeko helburuarekin. 

Berritasun gisa, besteak beste, laguntza ez da mugatuko gehienez ere 3 urtera, 
eta 36 urte bete arte jaso ahalko da, betiere ez bada beste baldintzarik urratzen.

Azken seihileko honetan, Gaztelagun ziklo berriaren araudia prestatzeaz gain, 
biziki aritu dira lanean hori aurrera eraman ahal izateko oinarri tekniko eta hu-
manoak finkatzen.

4.10.3. Alokairu librerako laguntzen 
programa (COVID-19). 2021eko 
deialdia.

Pandemiatik eratorritako egoerak bere horretan jarraitu zuenez 2021ean, beha-
rrezkoa izan zen 2021 ekitaldian ezarritako ezohiko neurriei eustea, besteak beste 
laguntza programa hau.



  65

4.10.3.1.  Etxebizitza libreak alokatzeko laguntza-programa nagusia 
2021

Programaren zati hori zuzenduta dago pertsona fisikoentzat, adinez nagusiak badira 
edo emantzipatu badira eta bakarrik edo bizikidetza-unitate baten barruan onuradu-
nak izan badira, betiere zaurgarritasun ekonomikoko egoeran badaude COVID-19ak 
eragindako osasun-krisiaren ondorioz eta arazoak izan badituzte alokairua osorik edo 
zati batean ordaintzeko, edo maileguak itzultzeko laguntzak eskatu badute (11/2020 
Errege Lege Dekretuaren 9. artikulua).

Laguntzak alokairu-errenta estaltzen du, gehienez ere 250 eurorekin hilean eta 6 hi-
labetez. 

Bete beharreko baldintzak:

•      Errentamendu- edo koerrentamendu-kontratu baten titularra izatea  LAU Le-
gearen terminoetan, Euskal Autonomia Erkidegoan kokatutako etxebizitza libre 
batean:

a. Ez izatea 3 mailara arteko odolkidetasun- edo ahaidetasun harremanik.

b. Indarreko kontratua: Aginduaren argitalpen-data 21.04.21

c. Ohiko etxebizitza izatea.

• 	 COVID-19ak eragindako zaurgarritasun ekonomikoko egoera egiaztatzea kasu 
hauetakoren batean:

a. Langabezian, azpienpleguan edo antzeko egoera batean egotea 
2020/01/31ren ondoren eta pandemiarekin lotuta 

b. Autonomoak: diru-sarreren % 40tik gorako galerak egiaztatzea eskaera-
ren aurreko hiruhilekoan.

• 	 Alokairu-errenta, komunitate-gastuak eta hornidurak batuta ordaindu beharreko 
zenbatekoa egun pertsonak edo bizikidetza-unitateak eskuragarri dituen diru-sa-
rreren % 30 baino handiagoa izatea.

Baldintzak:

• 	 Laguntza eskatu baino urtebete lehenagotik Euskal Autonomia Erkidegoko 
edozein udalerritan benetan eta etenik gabe bizi izana egiaztatzea.

• 	 Etxebizitzaren baten gaineko erabilera-jabari osoaren edo gozamen eskubidearen 
titularra ez izatea, salbu eta egiaztatzen bada etxebizitza hori ez dagoela eskura-
garri.

• 	 Gehieneko ondarea: 50.000 €

• 	 Bizikidetza-unitateko 16 urtetik gorako kideek 39.000 eurotik beherako urteko di-
ru-sarrera gordinak izan behar dituzte amaitutako urte fiskalean.

• 	 Ez jasotzea alokairurako laguntzak (GLL, EPO, EPE, Gaztelagun laguntza…).

• 	 Hileko errentak ezingo du 1,5 aldiz gainditu errentan hartutako etxebizitzaren 
lurraldeari dagokion batez besteko errenta, Alokairu merkatuaren Estatistikak 
(AME) 2019ko lehen seihilekoan emandako datuen arabera. Familia ugarien ka-
suan, hileko errentak ezingo du 1,75 aldiz gainditu errentan hartutako etxebizitza-
ren lurraldeari dagokion batez besteko errenta hori.

Laguntzek izaera finalista dute, eta, beraz, ezin dira aplikatu honako hauekin loturarik 
ez duten xedeetarako:

• 	 Errenta ordaintzea 

• 	Martxoaren 31ko 11/2020 ELDan jasotako maileguan etete total edo partziala, 
non Estatuaren abal-ildo bat finkatzen den alokairurako finantzaketa bermatzeko 

banku-erakundeen eskutik, COVID-19ak eragindako egoeraren aurrean.
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4.10.3.2. Etxebizitza libreak alokatzeko laguntza-programa osagarria 
2021

Programa espezifiko hau zuzenduta dago bereziki zaurgarriak diren pertsonei (ge-
nero indarkeriaren biktimak, ohiko etxebizitzatik etxegabetu dituzten pertsonak, 
etxebizitzarik gabeko pertsona eta bereziki zaurgarritzat jotzen diren beste pertso-
na batzuk), bizitzeko aukera bat izan dezaten, nahiz eta haien egoera ez izan osasun 
krisiaren ondorioa. Horrez gain, administrazio publikoei, enpresa publikoei, irabazi 
asmorik gabeko erakundeei eta ekonomia kolaboratzailekoei (beti irabazi asmorik 
gabe) ere zuzenduta dago programa, baldin eta haien xedea bada bizitzeko aukera bat 
ematea aipatutako pertsonei.

Laguntzak alokairu-errenta estaltzen du, gehienez ere 250 eurorekin hilean eta 12 hi-
labetez. 

Kolektibo horiek baldintza hauek bete behar dituzte:

•	 Errentamendu-, koerrentamendu-, azpierrentamendu-, logela- edo ostatatze-kon-
tratu baten titularra izatea.

•	 Errentamendu- edo koerrentamendu-kontratuen kasuan, LAU Legearen termi-
noetan, Euskal Autonomia Erkidegoan kokatutako etxebizitza libre batean

•	 Onartutako kontratu-modalitate guztietan:

a. Ez izatea 3 mailara arteko odolkidetasun- edo ahaidetasun harremanik.

b. Indarreko kontratua: Aginduaren argitalpen-data 21.04.21

c. Ohiko etxebizitza izatea, Euskal Autonomia Erkidegoan:

•	 Ez badu errentamendu-, koerrentamendu-, azpierrentamendu-, logela- edo 
ostatatze-kontraturik:

a. Errentamendu-kontratua aurkeztea gehienez ere 2 urteko epean, eskae-
raren aldeko ebazpena eman ondoren.

•	Kasu horretan ez da eskatuko zaurgarritasun-egoera COVID-19tik erato-
rritako osasun-krisiaren ondorioa izatea.

•	Alokairu-errenta, komunitate-gastuak eta hornidurak batuta ordaindu 
beharreko zenbatekoa egun pertsonak edo bizikidetza-unitateak eskura-
garri dituen diru-sarreren % 30 baino handiagoa izatea.

Gainera, pertsona horiek baldintza hauek bete behar dituzte:

•	 Kolektibo hauetakoren bateko kidea izatea: etxebizitzarik gabeko pertsonak, 
etxegabetze-egoeran, genero-indarkeriaren biktimak edo zaurgarritasun bereziko 
kolektiboak.

•	 Laguntza eskatu baino urtebete lehenagotik Euskal Autonomia Erkidegoko 
edozein udalerritan benetan eta etenik gabe bizi izana egiaztatzea.

•	 Etxebizitzaren baten gaineko erabilera-jabari osoaren edo gozamen eskubidearen 
titularra ez izatea, salbu eta egiaztatzen bada etxebizitza hori ez dagoela eskura-
garri.

•	 Gehieneko ondarea: 50.000€

•	 Bizikidetza-unitateko 16 urtetik gorako kideek 39.000 eurotik beherako urteko di-
ru-sarrera gordinak izan behar dituzte amaitutako urte fiskalean.

•	 Ez jasotzea alokairurako laguntzak (GLL, EPO, EPE, Gaztelagun laguntza…)

•	 Hileko errentak ezingo du 1,5 aldiz gainditu errentan hartutako etxebizitzaren 
lurraldeari dagokion batez besteko errenta, Alokairu merkatuaren Estatistikak 
(AME) 2019ko lehen seihilekoan emandako datuen arabera. Familia ugarien ka-
suan, hileko errentak ezingo du 1,75 aldiz gainditu errentan hartutako etxebizitza-
ren lurraldeari dagokion batez besteko errenta hori.

Laguntzek, antzeko beste batzuen moduan, izaera finalista dute, eta, beraz, ezin dira 
aplikatu egoitza-etxebizitzaren alokairua ordaintzea ez den beste xede baterako. 



  67

4.10.3.3.    Datu orokorrak: 2020ko urriaren 1etik 2021eko abenduaren 31ra

EBAZPENAREN EMAITZA 2020  PROGRAMA MOTA  ARABA/ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA GUZTIRA

Atzera egitea Programa osagarria 2 56 4 62

 Programa nagusia 27 127 74 228

Subtotala  29 183 78 290
Atzera-egitea artxibatzea Programa osagarria 12 73 17 102

 Programa nagusia 115 419 230 764

Subtotala  127 492 247 866
Aldekoa Programa osagarria 21 248 38 307

 Programa nagusia 308 971 594 1873

Subtotala  329 1219 632 2180
Ukatzailea Programa osagarria 1 22 3 26

 Programa nagusia 17 53 24 94

Subtotala  18 75 27 120
Uko-egitea Programa osagarria 0 4 0 4

 Programa nagusia 1 1 1 3

Subtotala  1 5 1 7

Guztira  504 1974 985 3463

Ordaindutako laguntzaren zenbatekoa 2020: 2.960.937,48 €
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Eskaeren kopurua hilabetearen eta zaurgarritasun motaren arabera 2020an:

EBAZPENAREN EMAITZA 2021  PROGRAMA MOTA ARABA/ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA GUZTIRA

Adjudikatzeke Programa osagarria 6 63 20 89
 Programa nagusia 10 27 17 54
Subtotala  16 90 37 143
Aztertzen Programa nagusia 0 0 1 1
Subtotala  0 0 1 1
Onartu gabe Programa osagarria 0 2 2 4
 Programa nagusia 1 10 3 14
Subtotala  1 12 5 18
Atzera egitea Programa osagarria 0 10 8 18
 Programa nagusia 7 22 8 37
Subtotala  7 32 16 55
Zuzentzeke Programa osagarria 0 40 11 51
 Programa nagusia 5 22 10 37
Subtotala  5 62 21 88
Atzera-egitea artxibatzea Programa osagarria 4 78 34 116
 Programa nagusia 23 154 71 248
Subtotala  27 232 105 364
Aldekoa Programa osagarria 21 279 93 393
 Programa nagusia 33 222 130 385
Subtotala  54 500 223 778
Ukatzailea Programa osagarria 2 33 14 49
 Programa nagusia 8 57 22 87
Subtotala  10 90 36 136
Uko-egitea Programa osagarria 0 7 1 8
 Programa nagusia 0 4 0 4
Subtotala  0 11 1 12

Guztira  120 1020 445 1595
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Ordaindutako laguntzaren zenbatekoa 2021: 1.837.375,1€

Eskaeren kopurua hilabetearen eta zaurgarritasun motaren arabera 2021ean (2022ko 
urtarrila barne, hori baitagokie 2021eko abenduko eskaerei):

Eskaerak hilabeteko

Urtarila    104

Otsaila 137

Martxoa 183

Apirila 183

Maiatza 187

Ekaina 156

Uztaila 146

Abustua 129

Iraila 143

Urria 161

Azaroa 147

Abendua 216

Urtarrila 2022 42

2020ko deialdian ez bezala, eta bereziki zaurgarria den kolektibo batengana heltzeko 
xedearekin, zaila baita errentamendu-kontratu bat edo antzeko bat edukitzea, deialdi 
honetan eskaera egin daiteke errentamendu-, azpierrentamendu-, ostatatze- edo lo-
gela-kontratu bat sinatuta eduki gabe.

Jarrian, eskaera “kontraturik gabe” egin duten espedienteen kopurua adierazten da, 
eta, aldeko ebazpena dutenen kasuan, laguntzaren lehen zatia jasotzen dute (oro har 
1.500,00 euro), lehen errenta-ordainketei aurre egiteko eta errentamendu-kontratu 
bat sinatu ahal izateko.

Hartzaile horiek bi hilabeteko epea dute dagokien errentamendu- azpierrentamendu-, 
logela- edo ostatatze-kontratua aurkezteko. Ez badute aurkezten, itzultzeko prozedu-
ra abiaraziko dugu, eta eskatuko diegu emandako zenbatekoa itzul dezaten:

ZAURGARRITASUNA ESKAERA-KOP. 

60 urtetik gorako errentamendu-zorduna 3

Ohiko etxebizitzatik etxegabetu dituzten zaurgarritasun be-
reziko pertsonak

4

Etxebizitzarik gabeko pertsonak 197

Adingabe baten familia-unitatea 6

Familia-unitatean % 33ko gorako desgaitasun-maila aitor-
tua, mendekotasuna edo gaixotasun larria duten kideak 
badaude, eta horien ondorioz lan-jarduera bat egiteko ezin-
tasun iraunkorra dutela egiaztatzen badute.

4

Familia-unitatean errentaria langabezian badago 97

Familia-unitatean genero-indarkeriaren biktima bat dago 4

Gutxienez seme-alaba bat duen guraso bakarreko fami-
lia-unitatea

6

Orokorra guztira 321

Laguntza eskatu duten etxebizitzarik gabeko pertsonen kopuru handia azpimarratu 
behar da. Kudeaketa zaila izan da, hizkuntza-mugengatik, “indarreko” dokumenturik 
(pasaportea) ez izateak identifikazioa oztopatu duelako eta eskatzaileak oso zaurga-
rriak direlako. Kudeaketa hori egin ahal izan da oinarrizko gizarte-zerbitzuen, udalen 
eta Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza Sailaren arteko koordinazioari eta aurrez aurreko 
hitzorduetako arreta pertsonalari esker.
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ATZERA EGITEA ARTXIBATUTA ALDEKOA UKATZAILEA UKO-EGITEA GUZTIRALAGUNTZAREN 
URTEA    

PROBINTZIA 

2020 Araba 0 2 0 0 0 2

 Bizkaia 34 22 163 6 4 229

 Gipuzkoa 0 1 7 0 0 8

Guztira  34 25 170 6 4 239

EGITEKE
ONARTU 

GABE
ATZERA EGITEA ZUZENTZEKE

ARTXIBA-
TUTA

ALDEKOA UKATZAILEA
UKO-

EGITEA
GUZTIRALAGUNTZAREN 

URTEA  PROBINTZIA 

2021 Araba 1 0 0 0 2 1 0 0 4

 Bizkaia 51 1 2 4 12 95 3 2 170

 Gipuzkoa 6 0 1 1 14 13 2 1 38

Guztira  59 1 3 5 28 109 5 3 212
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4.11. Barne-euskarriko zerbitzuak.

4.11.1. Jardueraren kudeaketa juridikoa eta 
laguntza sozialaren lege-euskarria. 

Hau izan da 2020ko azken hiruhilekoan eta 2021ean zehar egindako jarduera judiziala:

2020ko AZKEN HIRUHILEKOAN 
AURKEZTUTAKO ETXEGABETZE-
ESKAERAK ETXEBIZITZA-PARKEEN 
ARABERA

LURRALDE HISTORIKOA

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA

Alokabideren parkea 5 4 1

Bizigune parkea 3 2 1

Jaurlaritzaren parkea 5 5

Eskaerak guztira 13 4 7 2

2021ean AURKEZTUTAKO 
ETXEGABETZE-ESKAERAK 
ETXEBIZITZA-PARKEEN ARABERA

LURRALDE HISTORIKOA

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA

Alokabideren parkea 35 23 3 9

Bizigune parkea 31 4 22 5

Jaurlaritzaren parkea 23 3 17 3

Eskaerak guztira 89 30 42 17

2020ko AZKEN HIRUHILEKOAN 
EGINDAKO ETXEGABETZEAK

(2020an eta aurreko urteetan hasitako 
prozedurak)

LURRALDE HISTORIKOA

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA

Alokabideren parkea 5 5

Bizigune parkea 3 1 2

Jaurlaritzaren parkea 6 3 1 2

Etxegabetzeak guztira 14 9 3 2

2021ean EGINDAKO ETXEGABETZEAK

(2021ean eta aurreko urteetan hasitako 
prozedurak)

LURRALDE HISTORIKOA

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA

Alokabideren parkea 19 14 0 5

Bizigune parkea 12 0 11 1

Jaurlaritzaren parkea 7 1 5 1

Etxegabetzeak guztira 38 15 16 7

Ehunekoari dagokionez, 2021ean hauek izan ziren datu esanguratsuak:

•	Parkeko eskaeren ehunekoa: % 0,60

•	Parkeko etxegabetzeen ehunekoa: % 0,38 

•	Atzera egitearen ehunekoa, errentamendua luzatzeagatik: % 35,5
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4.11.2. Kudeaketa ekonomiko-finantzarioaren 
jarduera.  

Alokabideren sail ekonomiko-finantzarioak baliabide ekonomiko-finantzarioen erabi-
lera eta errendimendua optimizatu nahi du politika eta estrategiaren alde, indarreko 
legedia betez eta kontrol egokirako eta erabakiak hartzeko informazio operatibo eta 
zehatza emanez. 

Aurrekontuen eta dirulaguntzen kudeaketa, auditoretzak eta fakturazioa dira jarduera 
nagusietako batzuk.

4.11.3.  Kontratazio-jarduera.
Alokabide SA sozietatearen partaidetzak erosi, eta sozietate publikoa sortzea eraba-
kitzen duen martxoaren 29ko 65/2011 Dekretuaren bidez (haren bazkide bakarra, 1. 
artikuluaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa da), Alokabide SA 
erakundea merkataritza-sozietate publiko eta anonimo bihurtu zen, eta Etxebizitza 
Sailari atxikita gelditu zen.

Alokabidek, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren bitarteko pro-
pio pertsonifikatu gisa, EAEko Administrazioaren alokairu-araubideko etxebizitzak 
kudeatzeko eskumena du agindu bidez, baita Etxebizitza Hutsen programakoak eta 
zuzkidura-bizitokiak kudeatzeko eskumena ere.

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 9/2017 Lege berria aplikatu ondoren, Alokabi-
dek, zuzenbide pribatuko pertsona juridiko eta botere adjudikatzaile gisa, kontra-
tu-jardueraren kudeaketan aplikatu beharreko araudia bete behar du, erakunde pu-
blikoa den aldetik, publizitatearekin, tratu-berdintasunarekin eta lehiarekin lotutako 
printzipioekin bat. 

Gardentasun- eta zerbitzu-maila hobeak lortzeko, Alokabideren barneko kontratazio 
unitatea indartu da, eta haren xedea da sozietatearen beharrak hobeto kontrolatu eta 
justifikatzea, jardueraren igoerarekin eta 2018-2020 Gida Planaren helburuekin bat. 
Plan horri eutsi zaio 2021eko azarora arte, eta inbertsio handiagoa egin da informa-
zio-teknologian eta barne-sozializazioan, kontratu-araudi publikoa zorrozki betetzeko 
egindako erosketa guztietan. 

Publizitate-printzipioarekin bat, eta 2018an indarrean sartu zen SPKLaren 63.4 arti-
kuluarekin bat, hiru hilez behin argitaratzen da kontratu txiki guztiei buruzko infor-
mazioa Euskadiko Kontratazio Plataforma Publikoan eta Kontratatzailearen Profilean, 
kontratazio-organoak balioztatu ondoren. 

KONTRATU TXIKIAK MOTA 

URTEA OBRA ZERBITZUA HORNIDURA GUZTIRA 

2018 48 72 19 139

2019 36 85 10 131

2020 27 42 12 81

2021 31 4 35

Orokorra guztira 111 230 45 386
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Gainerako kontratazioei dagokienez, prozedura ireki edo mugatuarekin bat kontrata-
zioaren prezioaren eta xedearen eta adjudikazio moten arabera, datu hauek aurkeztu 
dira Alokabidek bi ekitaldi hauetan izapidetutako kontratazioen bolumenari begira:

LIZITAZIOA ADJUDIKAZIO MOTA  

URTEA
ESPARRU- 
AKORDIOA

PROZEDURA 
IREKIA

PUBLIZITATERIK 
GABEKO PROZEDURA 

NEGOZIATUA

PROZEDURA  
MUGATUA

PROZEDURA 
SINPLIFIKATUA

PROZEDURA 
SUPERSINPLIFIKATUA 

GUZTIRA 

2018  6 3   1 10

2019 4 18  1 3 2 28

2020 2 10 1 2 3  18

2021  18 1  3 2 24

Orokorra guztira 6 52 5 3 9 5 80

Kontratazio horiek guztiak Kontratatzailearen Profileko iragarki bidez lizitatu eta ar-
gitaratu dira (publizitaterik gabeko prozedura negoziatuan izan ezik), SPKLaren 63.3 
artikuluan eskatutako informazioarekin, eta beti bermatu dira publizitatea eta garden-
tasuna. Lizitazio-plataforma elektronikoaren (*) bidez lizitatu dira, eta, oro har, “kali-
tate-prezio onena” eta loteetan banatzeko betebeharra irizpideak bete dira. Azkenik, 
kontratuen formalizazioa Revascon erregistroan jaso da, eta eskuragarri daude publi-
koarentzat. 

*Kontratatzailearen profilaren plataforma berritu egin zen 2021eko ekai-
nean, eta profilean argitaratzen zen guztia eta lizitazioen kudeaketa plataforma 
berriaren esku gelditu ziren egun horretatik aurrera. 

LIZITAZIOA MOTA 

URTEA Zerbitzua Hornidura Guztira 

2018 8 2 10

2019 20 8 28

2020 16 2 18

2021 23 1 24

Orokorra guztira 67 13 80
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4.11.4. Antolakuntza eta sistemen 
kudeaketa-jarduera. 

Urte honetan zehar buru-belarri jarraitu dute lanean Alokabideren Informazio 
Sistemen mapa zehazten. Mapak sozietatearen egungo eta etorkizuneko beha-
rrei erantzuten die.

Erronka nagusietako bat egungo Informazio Sistemen eta urte honetan ezarri-
tako tresna berrien arteko integrazio sendoa mantentzea izan da, eta, horrekin 
batera, informazioaren segurtasuna eta osotasuna zaintzea. 

2021ean zehar, Alokabidek Giza Baliabideak Kudeatzeko Sistema egonkortu du, 
eta % 40an automatizatu eta azkartuko du langilearen zikloaren lan administra-
tibo eta operatiboa; horrez gain, erakundearen talentua planifikatu, kontrolatu, 
motibatu eta antolatzeko lana ere erraztuko du.

Bitarteko hori pertsonen esku egongo da, eta komunikazioa eta kudeaketa gar-
dentasuna erraztuko ditu ingurune seguru batean.
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Bestalde, Alokabideren informazio-sistema estrategikoei dagokienez, adibidez Navision 
(ERP) eta Salesforce (CRM), funtzionalitatea handitzen jarraitu da Alokabideren beha-
rren arabera, geroz eta handiagoak baitira.

Pertsona gehiagorengana iristeko eta bezeroarekiko harremana hobetzeko xedeare-
kin, komunikazio-kanal berri bat sortu da Alokabideren webgunean. Harremanetarako 
inprimaki honen bidez, bezeroak eskatzen duen erantzuna jaso ahal izango du eskaera 
horren barne-kudeaketaren bidez Alokabideren CRM delakoan. 

Horrez gain, urte honetan zehar Alokabidek lanean jarraitu du adierazleak egonkortu 
eta balioztatzen, Power BI tresnarekin. Tresnak jardueraren datuak ustiatzen ditu eta 
aginte-koadroak sortzen ditu ondoren erabakiak hartzeko. 

Aurten nabarmendu beharreko beste mugarri bat zera da, Alokabidek zorrak ordaintze-
ko bide berri bat ireki duela bezeroentzat. Alokabidek bat egin du Correosekin, bezeroek 
ordaintzeke dauzkaten ordainagiriak ordaindu ahal izateko erakunde horren bitartez. 

2021ean zehar, Antolakuntza eta Informazio Sistemen Unitateak lanean jarraitu du Ejie 
sozietatearekin IT zerbitzu guztiak Batera delakora (Ejie) bihurtzeko.
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5. BERRIKUNTZA: 
ZEROPLUS EKIMENA 
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AURREKARIAK: ZIENTZIA- ETA TEKNOLOGIA-PLANA 2018-2020 
ETA ZERO PLANA

Aurreko etapan (2018-2020), Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen, Lurralde Plangintza 
eta Etxebizitzaren Sailaren Etxebizitza Sailburuordetzak, ALOKABIDEREN bitartez, 
Zero Plana abiarazi zuen. Ekimen aitzindaria izan zen, eta egungo parkearen etor-
kizuna eta alokairuko etxebizitza publikoen kudeaketa-eredu berria aztertu zituen 
klima aldaketaren erronkaren aurrean.

ZERO Planaren abiapuntua alokairu publikoko etxebizitza efizienteak lortzea izan 
zen, eta haren xedea zen Euskadiko gizartearen ongizatea, hazkunde ekonomiko 
jasangarria eta enplegua hobetzea espezializazio adimendunean eta Zientzia, Tek-
nologia eta Berrikuntza Sistemaren efizientzia hobetzean oinarritutako ikerketa- eta 
berrikuntza politika baten bidez.

Garapenerako abiapuntuak Europako bi erreferentzia izan ziren Europa 2020 Estra-
tegia eta Europako Batzordeak onetsitako espezializazio adimendunaren RIS3 estra-
tegia, Eskualde Garapenerako Europako Funtsetara (EGEF) sartzeko nahitaezko bal-
dintza gisa. Gidalerro horiei jarraikiz, eta ZTBP 2020 Planaren barruan, “RIS3 Euskadi 
Estrategia” egin zuten, eta hark hiru lehentasun estrategiko eta lau aukera-esparru 
zehaztu zituen.

“Nzeb Eraikinen birgaitze adimenduna kontsumo ia nuluko irizpideekin” ekimen 
estrategikoa aukera-esparru horietako batean sartzen zen, zehazki HIRI-HABITATA 
ETA ERAIKUNTZA JASANGARRIA izeneko nitxoan. 

Haren helburua zen eredu eta konponbide berritzaileak garatzea birgaitzearen ar-
loan, eta bereziki energia-birgaitzean; horiek gai izan behar zuten eraikin errealak 
birgaitzeko, energia-kontsumo ia nuluekin. Kasu errealei aplikatutako I+G+b garatu 
nahi zen.

Zero Plana, gaur egun, ezarpen operatiboaren fasean dago, eta, datozen 30 urteetan, 
aukera emango du hurrengo bosturtekoetako inbertsioak diskriminatu, lehenetsi 
eta antolatzeko, bi helbururekin: alde batetik, alokairu aurreratuko etxebizitza-par-
ke publiko bat edukitzea, mantentze egokiarekin, eta, bestetik herritarrei zerbitzu 
hobea emateko. 

ZERO PLANAren ondoren zer?

Osasunak eta ongizateak gidatzen dute berrikuntza une honetan.

Euskadin bizi dugun errealitate berriak espazioari, hiriei eta etxebizitzei buruz be-
rriro hausnartzera behartzen gaitu, eta agerian utzi du bizitoki bat, “munduak toki 
bat”, edukitzearen beharra, eta ez horrenbeste etxe batena; ingurune sinboliko eta 
afektibo bat nahi dugu, bertan salbu sentitzeko.

Alde horretatik, alokairuko etxebizitza publikoak funtsezko rola du Euskadiko gizar-
tean, batez ere ziurgabetasun-une honetan. ZTBP 2020ren helburua zen alokairu 
publikoko etxebizitza efiziente eta irisgarri bat eskaintzea, eta orain, bizitoki ba-
tez gain, etxebizitza atsegin bat nahi dugu, haren parte izateko.

Pandemiaren ondorioz, gabezia eta behar berriak hauteman dira alokairuko parke 
publikoan, eta horiek bat egin dute Zero Planak egindako diagnostikoan hauteman-
dakoekin. Konfinamenduan zehar, gure etxeak etxebizitza soilak baino gehiago izan 
dira: gure lantokiak, eskolak eta gimnasioak izan dira, gure harreman eta interakzio 
sozialen eremu esklusiboa, eta hori guztia ezezagunaren aurreko beldurraren tes-
tuinguruan.

Ziurgabetasun-uneetan guztiok behar dugu segurtasuna, eta horretarako etorkizu-
nerako prestatu behar gara, kasu honetan etorkizuneko etxebizitza publikoa. Hori 
oso garrantzitsua da guztia aldatzen duen ingurune batean.

Behar hori are handiagoa da alokairu publikoaren erabiltzaileen kasuan; izan ere, bat 
egin ohi dute zerbaiten parte izatearen sentimendurik ezak eta egiturazko elementu 
edo elementu fisikoekiko eta etxejabeen elkarteekiko atxikimendurik ezak; horrek 
ez du laguntzen ongizate-maila optimoak sortzen.

Aurrean dugun errealitate berriak espazioari, hiriei eta etxebizitzei buruz berriro 
hausnartzera behartzen gaitu, baita gure eraikin eta auzoko pertsonekin harrema-
nak izateko moduari buruz ere. Horrek agerian jartzen du “munduan toki bat” edukit-
zearen beharra, eta ez horrenbeste espazio batena; ingurune sinboliko eta afektibo 
bat nahi dugu bizitoki gisa. 
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Pandemiaren ondorioz, ikusi dugu bizitokia aldatu behar dugula, eta kontuan  
hartzen dugu zer etxebizitza mota behar ditugun. Gainera, pertsonen arteko lan- eta 
prestakuntza-harremanak, teknologien bidez eta urrunetik, gure artean geldituko 
dira, eta etxebizitzen beharrak baldintzatuko dituzte. Horrek, halaber, gure etxeak 
baldintzatuko ditu, eta funtsezkoa izango da bizitza familiarra gure jarduera profe-
sionalarekin uztartzea.

Gainera, biztanleriaren zahartzea eta nahi ez den bakardadea bizitoki-ikuspegiare-
kin jorratu beharreko erronkak dira, eta tresnak sortu behar dira laguntza emateko 
teknologia berrien sarbidean eta ohiko harremanetan.

Ekimen estrategiko berri honi ekin diogu alokairuko etxebizitza publikoaren leloare-
kin, non berrikuntza funtsezkoa izango den etorkizuna definitzeko. Horrez gain, 
teknologiak maizterraren zerbitzura egon behar du, haren bizi-kalitatea hobetzeko 
eta klima-aldaketaren eta desberdinkeriaren erronkei aurre egiteko, hezkuntzaren 
alde egiteaz gain.

Hori modu humanizatuan egin nahi dugu, egungo etxebizitza publikoaren parkeari 
eta behar ditugun etxebizitza motei buruz hausnartuz: inklusiboak, ingurunearekin 
konektatuta, balio-anitzekoak eta erosoak.

Eusko Jaurlaritza Estatuko erreferente bihurtu nahi dugu, gai izan dadin  
etxebizitza publikoaren erabiltzaileei ziurgabetasunez betetako etorkizun bate-
rako prest egongo den etxebizitza publiko bat eskaintzeko. Hori da ZTBP 2030 eta  
ZEROPLUS ekimenaren erronka.

ENERGIA ETA KLIMA-ALDAKETA 

OSASUNA LANA ERALDAKETA 
DIGITALA 

GENERO 
BERDINTASUNA 
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ZEROPLUS EKIMENA GARATZEA

ZTBP 2030 Planak, ZERO PLUS EKIMENAREN bidez, ekarpenak egin beharko ditu 
Euskadin Nazio Batuen Garapen Jasangarrirako Helburuekin lerrokatutako bost 
erronka sozial konpontzeko.

Zero Plus ekinenak esparru bat finkatzen du kalitate handiko ikerketa eta 
berrikuntzarako. Ekimen horrekin bermatuko da alokairuko etxebizitza publikoetako 
ikerketa- eta berrikuntza-inbertsioak lagungarriak izango direla trantsizio ekologiko 
eta digitalean eta erabiltzaileen osasun nahiz ongizatean oinarritutako birgaitze-
prozesu baterako.

Zero Plus ekimenak bat egiten du Zero Planarekin, eta haren orientazio estrategi-
koak osatzen ditu inbertsioen xederako Planaren lehen bost urteetan; aurrekontua 
38 milioi eurokoa da. Planak bermatuko du Alokabideren etxebizitza publikoko iker-
keta- eta berrikuntza-ekintzak lagungarriak izango direla Eusko Jaurlaritzaren lehen-
tasunak egikaritzeko ZTBP 2030ean, horien artean klima neutral eta berdea izango 

duen Euskadi, aro digitalera egokitutako Euskadi eta pertsonen zerbitzura egongo 
den Euskadi.

Ekimen horrek gure maizterren bizi-ohituren aldaketari erantzuten dio, pandemiak 
aldaketa horiek azkartu baititu. Horrez gain, klima-aldaketaren aurreko ingurumen 
eskakizunari ere erantzuten dio, geroz eta handiagoa baita.

Zero Plus ekimenak bat egin du ZTBP 2030arekin, eta bere gain hartu du trantsizio 
hirukoitza (teknologiko-digitala, energia-klima eta osasuna-soziala), identifikatutako 
mega-joera globalek Euskadin izan duten eraginaren ondorioz. 

Trantsizio hirukoitz hori behar bezala landuz gero, Euskadi digital, berde eta inklu-
siboago batera eramango gaitu. Horrez gain, Zero Plana ezarri zenean, dagoeneko 
jorratu zituen alokairuko parke publikora bideratutako oinarrizko hiru zutabe horiek. 
ZTBP 2020ren eta aurreko planen helburua zen alokairu publikoko etxebizitza efi-
ziente eta irisgarri bat eskaintzea, eta orain, bizitoki batez gain, etxebizitza atsegin 
bat nahi dugu, haren parte izateko

Zero Plus ekimenaren xedea da, funtsean, Zero Planarekin hasitako birgaitze-proze-
sua osatzea, alokairuko parke publikoaren energia-birgaitzearen eta irisgarritasun 
prozesuaren kontzeptu “humanizatuago” bat gehituz eta alokairuko etxebizitza pu-
blikoaren erabiltzaileen ongizatea sustatuz COVID-19aren osteko testuinguruko “bi-
zimodu” berriaren aurrean.

Euskadiko egungo gizartearen behar errealetara egokitutako alokairu publikoko 
espazio eta etxebizitzak bilatzen ditu, non aintzat hartuko dugun gizakiaren zaur-
garritasun indibidual eta kolektiboa. Iritsi da bizitzeko konponbide osasuntsu eta 
erosoen alde egiteko unea, harreman sozial eta lanekoak errazteko bitarteko tele-
matikoen bidez, maizterren bizikidetza eta atxikipenaren eta parte izatearen sen-
timendua sustatzea alde batera utzi gabe, etxebizitza-parke publiko inklusibo eta 
jasangarri bat sortzeko. Etxebizitza eroso horietan hainbat modutan bizi ahalko da, 
elkarrekin.

Horretarako, mundu digitala lagungarria izan daiteke konektatuago sentitzeko eta 
hurbiltasun-falta gainditzeko zentzu emozionalean. Mundu digitalak zerbitzuetara 
konektatzeko aukera berriak ematen ditu. Bizilagunen artean ere loturak sor ditzake.

EUSKADIKO 3 
TRANTSIZIOAK

EUSKADI 
BERDEA

EUSKADI 
INCLUSIBOA

EUSKADI 
DIGITALA

Trantsizio ener-
getiko eta klima-

tikoa 

Trantsizio 
sozial eta 
sanitarioa

Trantsizio 
teknologiko eta 

digitala
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ARDATZ NAGUSIAK  

Zero Plus ekimenak Zero Planaren hiru erronka nagusiak aurreikusten ditu:

ZERO PLANA ZERO PLUS EKIMENA

1. ERRONKA: Parke publiko efizientea                + Bizi

2. ERRONKA: Erabiltzaileen osasuna eta 
ongizatea

+Elkarrekin bizi

3. ERRONKA: Kudeaketa publiko 
aurreratua

+Jakinarazi

Horrela, Zero Planaren inbertsioetarako helburu estrategikoak aberasten dira, ener-
gia birgaitzerako eta alokairuko parke publikoaren irisgarritasunerako, datozen 
bost urteetan. Etxebizitza-parke publikoa ingurumen-erreferente bihurtzea maila 
nazionalean, baita klimari begira neutroa eta jasangarria ere, eta etxebizitzako pu-
blikoaren erabiltzaileen komunitate erresiliente, inklusibo eta demokratikoago bat 
sortzea: horiek dira helburu estrategikoetako bi.

Beste orientazioak etxebizitza osasuntsu, atsegin eta irekia sustatu nahi du,  
funtsezkotzat jotzen diren teknologia, sektore eta balio-kate digital, gaitzaile eta be-
rrien garapena gidatuz. Eraikuntzaren sektorearekiko lankidetza hiru orientazioetan 
oinarritzen da, funtsezkoa baita etxebizitza publikoaren erronka askori aurre egiteko.

Eraikinak kontsumo ia nuluarekin birgaitzeko metodologia garatzeko helburua lor-
tu ondoren, orain alokairuko etxebizitza publikoaren erabiltzaileen ongizatea lortu 
nahi dugu, COVID-19aren testuingurutik eratorritako “bizimodu” berriaren aurrean.

Zero Plus ekimenak gure maizterren bizi-ohituren aldaketari erantzuten dio, pande-
miak aldaketa horiek azkartu baititu. Horrez gain, klima-aldaketaren aurreko inguru-
men eskakizunari ere erantzuten dio, geroz eta handiagoa baita.

PROIEKTUAK ERAGILE PUBLIKO ETA PRIBATUEKIN 
LANKIDETZAN

ZEROPLUS testuinguruan, 30 ikerketa-proiektu ireki dira eragile publiko-pribatuekin 
lankidetzan, gutxi gorabehera 3.040.000 euroko zenbatekoarekin, 2021-2024 aldirako, 
adibidez:

ERAKUNDEA XEDEA

ERAIKUNE Eraikuntza-sektoreko enpresen lehiakortasuna sustatzea 
Euskadin

UPV/EHU Alokairuko parke publiko eta sozialeko instalazioen energia 
ezaugarritzea eta energia-efizientziaren azterlanak nZeb iri-
zpideekin.

EPEAK ETA 2024 ARTEKO INBERTSIOA

ETXEBIZITZA-
EREDUA

Merkatuari 
kontsultak

Eredu analitiko eta 
zuzentzailea

Aurreratutako 
kudeaketa 

Berrikuntzaren 
erosketa publikoa

Eredu prebentiboa 
eta prediktiboa

Bizikidetza plana

Etxebizitza eredu 
pilotua

Eredu digital kog-
nitiboa

Partaide izatearen 
zentzua

1. FASEA 
2022

2. FASEA
2023

3. FASEA
2024

EREDU 
DIGITALA

BIZIKIDETZA-
EREDUA

ZABALTZEA
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Ezinbestekoa da Alokabideren izenean eskerrak ematea hainbat arlotako pertsonei, 
egindako lanagatik, inplikazioagatik, koordinazioagatik eta pazientziagatik, baita 
2021ean bidalitako iradokizun, kexa eta esker-onengatik ere, lagungarriak izan baitira 
alokairu publikoko zerbitzu bat emateko erronka handiari aurre egiteko; zerbitzua ka-
litatezkoa, gertukoa eta arrazoizkoa da gure autonomia-erkidegoan.

2021ean gure egunerokotasunean jarduteko modu berriak behar izan genituen, eta 
2022an egoera berrietara egokitzen jarraitu beharko dugu, ingurune konplexu, aldakor 
eta ustekabeko batean. Alokabiderentzat geroz eta beharrezkoagoa da bezeroei eus-
teko harreman indartsuak sortzea, guztion lanaren bidez, eta, hori dela eta, espero 
dugu gure gaurko esker-onak zuen biharko konpromiso bihurtzea.

Mila esker

6. ESKER-ONAK
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